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Spoštovane bralke
in bralci!
Tokrat se nam je nabralo največ
prispevkov, ki se nanašajo na delo
društev, njihovih programov in dogodkov,
ki so vezani na praznovanja krajevnih
skupnosti. Kot vsako leto so bila tudi
letos podeljena priznanja krajanom in
društvom, ki so se s svojim delom najbolj
izkazali v svojem okolju.

OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637
Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
Ponedeljek od 8.00 do 12.00
Sreda od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik

Pridobili smo nov prepotreben zbirni
center, otroci so na zasluženih počitnicah,
devetošolci pa se že pripravljajo na novo,
odgovornejše šolanje na srednjih šolah.
Veliko se je dogajalo na področju kulture,
predvsem pevski zbori so želi lepe uspehe
doma in v tujini. Vse to lahko preberete na
naslednjih straneh Ogledala, glasila, ki ga
ustvarjamo mi vsi in je vse bolj naše.
Ker se nahajamo v najbolj vročem
obdobju leta in ko je čas dopustovanja, vam
želim veliko prijetnih uric, nepozabnih
doživljajev in ne pozabite, vse, kar se
vam bo zdelo pomembno, zapišite in nam
pošljite. Z veseljem bomo objavili.
Vsem želim lepe počitnice.
Jure Vovk,
odgovorni urednik

Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do ponedeljka,
20. septembra 2010, v tiskani in po možnosti v
elektronski obliki (na disketi, zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov:
ks-frankolovo@amis.net, jvovk46@gmail.com).
Članke, prejete po 20. septembru,
bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do
krajšanja člankov in izbora fotograﬁj po
lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov
odgovarja avtor prispevka.
Izdajatelj: Občina Vojnik
Odgovorni urednik:
Jure Vovk
Uredniški odbor:
Milena Jurgec, Ines Novak,
Alenka Prebičnik Sešel,
Alja Tihle, Sonja Jakop
in Simon Stagoj
Trženje oglasov: Ines Novak
Jezikovni pregled:
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
Otvoritev zbirnega centra
Foto: Jure Vovk
Priprava in tisk:
Grafika Zlatečan
Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
Spoštovane občanke in občani!
Maj, junij in julij so meseci za prireditve in praznovanja. Najprej sta to opravili KS Frankolovo in
KS Vojnik, s praznovanjem pa je sledila še KS Nova Cerkev. Čestitam krajevnim skupnostim, da
so našle način, da se tudi same spomnijo pomembnih oz. zaslužnih ljudi, ki so bili na njihovem
območju vodilni in pomočniki lokalni skupnosti, pa naj se ta imenuje občina ali krajevna skupnost.
Na Frankolovem so se s priznanji zahvalili: Petru Rupniku, Antonu Breclu in Juretu Vovku. V Vojniku
so priznanje dobili: Danilo Bojanovič, PGD Vojnik in Franc Kuzman. V Novi Cerkvi so priznanja dobili:
Simon Božnik, Viktor Božnik, Egidij Čretnik, Boštjan Gorečan, Ivan Jezernik, Moški pevski zbor KUD
Nova Cerkev in KUD Štajerski rogisti Nova Cerkev. Vsak je po svoje doprinesel k razvoju vseh treh
krajev, zato se jim tudi sam iskreno zahvaljujem za njihovo delo.

V Ogledalu se bosta zagotovo pohvalili s posebnima člankoma
dve vokalni skupini iz naše občine z izjemnimi uspehi na
mednarodnih tekmovalnih nastopih:
Moški pevski zbor Frankolovo se je vrnil s tekmovanja v
češkem Olomoucu z bronastim priznanjem (evropsko priznano
tekmovanje); z zlatim priznanjem pa se je vrnila s podobnega
tekmovanja v slovaški Bratislavi vokalna skupina in spiritu iz
Vojnika.
Za nastop in petje v Petrovi baziliki v Rimu pa čestitam tudi
MoPZ iz Nove Cerkve. Vsem trem skupinam čestitke za uspešne
nastope.
Tudi športniki posamezniki in društva so organizirali nekaj
odličnih prireditev ali dosegli pomembne uspehe, zato prav tako
iskrene čestitke.

SKAKALNICE VIZORE
Sprašujete nas, kdaj bomo uredili kompleks skakalnic v
Vizorah, katere upravlja in tudi uporablja prizadevno Smučarsko
društvo v Vizorah.
V sodelovanju z omenjenim društvom poskušamo pridobiti še
preostala zemljišča (pred časom jih je občina del že odkupila),
ki bi omogočala normalno delovanje skakalnega športa na tem
prostoru. Poudarjam, da Zorkotovi kot lastniki dela zemljišč
skakalnemu športu ne nasprotujejo (saj so tudi sami gradili del
skakalnic), razhajamo pa se pri nekaterih zahtevah, predvsem
pa občina čaka na ureditev lastniških razmerij, ki jih pripravlja
družina Zorko sama.
Prepričan sem, da bo zadeve mogoče urediti, saj obe strani
mislita pozitivno.

VANDALIZEM IN KRAJE PA SE KAR NADALJUJEJO …
ter
ZBIRNI CENTER ARCLIN
Moji odgovori na vaša najpogostejša vprašanja ali prošnje so

sledeči:

GLASBENA ŠOLA
V šoli v Vojniku bo začel delovati še drugi oddelek Glasbene
šole Celje. Za naše razmere pomeni to tudi drugi razred. Zahvala
gre ravnatelju glasbene šole, ki uspešno pridobiva soglasja za
delovanje, v sodelovanju z Občino Vojnik, kar prej ni bilo mogoče.
Enako zahvala velja OŠ Vojnik in ravnateljici, ki brez večjih težav
uspešno omogoča tudi delovanje glasbenih oddelkov na tej šoli.

TELOVADNICA PRI OŠ VOJNIK
Občina ima že vrsto let v svojih srednjeročnih načrtih
telovadnico, ki jo šola nujno potrebuje. Na zadnjem razpisu
Ministrstva za šolstvo in šport pred dvema letoma je občina
kandidirala za sredstva. Bila je uspešna, ker pa občina svojega
deleža zaradi drugih večjih investicij ni mogla zagotoviti, je z
gradnjo odlašala. V teh dneh pa smo dobili potrjen tudi znesek,
s katerim bi nam to ministrstvo tudi pomagalo ob morebitni
gradnji. Ker moramo odločitev o porabi sredstev sprejeti do
konca septembra, bo to odgovorna naloga za občinsko upravo
in občinski svet, da sprejme ali zavrne odločitev (in s tem tudi
sredstva v višini 600.000,00 evrov) o začetku gradnje tega
prepotrebnega objekta za Vojnik in občino, in seveda v naslednjih
treh letih zagotovi finančni delež. Ta ne bo majhen, če ocenjujemo
vrednost celotne telovadnice na dobra 2 mio sredstev.
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Pred dnevi smo opazili krajo večjega števila cipres na
pokopališču, v Pristavi je nekdo pokradel betonske pokrove
na obcestnih jaških, še vedno so polomljene klopi in smeti se
odmetavajo, kjer se pač kdo spomni …
Ne vem, kdaj bo konec teh balkanizmov. Kraja pokrovov je
smrtno nevarna, saj bi se lahko kdo zapeljal v obcestne jaške, ki
niso bili pokriti, pa tudi za smeti je zdaj dosti prostora v zbirnem
centru v Arclinu (Obrtno-poslovna cona), kjer se ločeno zbirajo
odpadki. V njem so zabojniki za naslednje frakcije: steklo, papir,
plastiko in folijo, gradbeni material, gume, biološke odpadke
vključno z lesom in mešane komunalne odpadke. Delovni čas
je vsak četrtek od 15.00 do 19.00 ter v soboto od 8.00 do 12.00.
Center je pod nadzorom. Namenjen je vojniškim občanom, ki so
vključeni v sistem javnega odvoza odpadkov. S sabo morajo imeti
odrezek plačane položnice.

ČIŠČENJE GREZNIC IN GNOJNIH JAM
V kanalizacije se spuščajo odpadne vode iz greznic in rušijo
ravnovesje v čistilnih napravah! Velika težava in posredno tudi
škoda je zaradi velikih trenutnih količin odpadkov, zaradi katerih
se kanalizacije mašijo, ti odpadki pa povzročajo celo poplave v
ČN tako v Novi Cerkvi, kot v Škofji vasi. Škoda je velika, vendar
bo večja pozornost namenjena tistim, ki to počnejo, da končno
ustavimo škodljivo ravnanje.

Komunala
PLOČNIKI IN KRIŽIŠČA
Odbor za prostor in komunalo je naročil pripravo projektov za
izgradnjo pločnika od Tuša v Vojniku do križišča pri pokopališču,
kar je tudi ena od prioritet občinskega sveta. Omenjeni pločnik
bomo uskladili z zahtevami KO borcev za vrednote NOB pri
spomeniku in ga poskušali vnesti v letošnji rebalans proračuna.

SPOMENIK NOB V VOJNIKU IN AVTOBUSNA POSTAJA
Vsem, ki nas sprašujete, kdaj bo odprta avtobusna postaja pri
spomeniku, sporočam, da na tem mestu ne bo avtobusne postaje,
saj nismo našli soglasja z omenjeno krajevno niti medobčinsko
organizacijo borcev za vrednote NOB.
Zadeve in različne interese pri prehajanju mimo spomenika
bomo poskušali urediti na ustrezen način ob upoštevanju
zainteresiranih v sklopu ureditve omenjenega pločnika.
Smo pa v celoti sanirali spomenik in imena na njem. Ob tej
priložnosti se zahvaljujem Jožetu Škrablinu, ki nam je posodil
oder, kar je pocenilo dela obrtnika Amona iz Šmartnega v Rožni
dolini.

GASILCI GZ VOJNIK–DOBRNA
so v ŠPESOVEM DOMU organizirali preventivno vajo, ki
je bila zaradi načina življenja in omejenih gibalnih sposobnosti
stanovalcev Špesovega doma zelo zahtevna, vendar nujna. Vaja
je bila organizirana na predpostavki požara in delne evakuacije,
opazovalci pa so natančno kontrolirali dogajanje in časovne
izvedbe posameznih intervencij. Sodelovalo je vseh šest društev
naše gasilske zveze.
V imenu predsedstva se vsem načrtovalcem vaje in seveda
zaposlenim v Špesovem domu zahvaljujem za dobro koordinacijo
postopkov, v prepričanju, da so si vse pomanjkljivosti zapomnili
in da jih bodo na naslednjih vajah odpravili. Hvala tudi vodstvu
doma in direktorju Draganu Žoharju za pohvale in pogostitev ob
koncu vaje.

ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE
ODPADKOV
Občina Vojnik in podjetje Simbio sta v petek, 7. maja 2010,
ob 13. uri predala svojemu namenu ZBIRNI CENTER ZA
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV V OBRTNO-POSLOVNI
CONI ARCLIN.
Z gradnjo zbirnega centra smo pričeli septembra 2009 v
Poslovno-obrtni coni Arclin. V njem so zabojniki za osem
različnih frakcij: steklo, papir, plastika in folija, gradbeni
material, gume in mešani komunalni odpadki.
Namenjen je vsem vojniškim občanom, ki so vključeni v
sistem javnega odvoza odpadkov. Štirikrat letno lahko pripeljejo
večje kosovne odpadke, ki jih ne morejo odložiti v obstoječe
zabojnike, v ZC Vojnik. S sabo morajo imeti odrezek plačane
položnice. Zbirni center bo deloval: vsak četrtek od 15. do 19.
ure ter v soboto od 8. do 12. ure. Center je pod nadzorom, torej
ograjen, odpadke pa je možno pripeljati samo v času uradnih ur.
Takrat bo tam tudi zaposleni iz Simbia, ki bo lahko dal potrebna
navodila za oddajo odpadkov ali kako drugače pomagal pri
razlaganju odpadkov, če bo to potrebno. Posebnost zbirnega
centra je ta, da ima t. i. višinsko rampo, kar z drugimi besedami
pomeni, da večjih kosov odpadkov, ki se jih pripelje, ni potrebno
dvigovati, saj so zabojniki postavljeni pod nivojem ceste.
Okvirna vrednost investicije znaša 400.000 EUR, financirana pa
je bila iz okoljske dajatve.

GRADNJA TRGOVINE V NOVI CERKVI
Naša prizadevanja – to pomeni občine, KS Nova Cerkev in
predvidenega investitorja – se nadaljujejo v upanju, da bo rešitev
glede gospodarskega poslopja Ministrstvo za kulturo čim prej
sprejelo.

Foto: J. Vovk

Odprtje zbirnega centra v obrtni coni Arclin
Petra Pehar Žgajner

CESTA ČREŠNJICE
Sprašujete, ali bomo še letos nadaljevali že skoraj dokončano
cesto. Računamo še na nekaj sredstev iz naslova sanacije plazov v
jesenskem času in seveda potem tudi na dokončanje še preostalega
dela ceste. Glede na težko finančno stanje v državi vseeno na
osnovi opravljenih razgovorov računamo, da nam bo to uspelo.
Ob koncu se veselim z mladimi, ki so končali devetletno
šolanje, še posebno z najbolj uspešnimi in jim želim srečno pot v
življenje z znanjem, ki so ga dobili na naših OŠ.
Učiteljem in vsem drugim občanom želim prijetne počitnice ali
dopuste in predvsem srečno vrnitev na delovna mesta.
Beno Podergajs,

AKCIJA PRODAJE ZASTAV
Zastava je simbol naše državnosti, zavedanja, da smo Slovenci.
Prav bi bilo, da bi vsaj ob državnih praznikih izobesili ta
nacionalni simbol.
Če zastav še nimate, smo se na Občini Vojnik odločili, da
organiziramo akcijo prodaje zastav. Kupite lahko komplet
slovenske in občinske zastave po 5 evrov, posamezno zastavo
pa po 3 evre.
Zastave dobite v sprejemni pisarni na Občini Vojnik in
na sedežih obeh krajevnih skupnosti v času uradnih ur, to je
v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredo pa tudi
popoldne, od 13. ure do 16.30.
Občinska uprava

župan Občine Vojnik
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Komunala
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH
STANOVANJ V NAJEM za leta 2010-2012
Občina Vojnik je z dnem 16. 6. 2010
zaključila z javnim razpisom za oddajo
neprofitnih stanovanj, ki se bodo izpraznila ali
na novo pridobila v letih 2010, 2011, 2012, v
najem. Na razpis je prispelo 29 vlog. Število
dodeljenih stanovanj bo odvisno od števila
praznih stanovanj, ki bodo na razpolago v
letih 2010-2012, oziroma do objave novega
razpisa.
Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja, na katero se
bodo uvrstili prosilci, ki bodo izpolnjevali dohodkovni kriterij,
opredeljen v razpisu. Stanovanja bodo na območju občine
Vojnik. Če je prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da
vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom
zavržene. Strokovna služba bo preverjala pravočasnost prispelih
vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere
prosilcev. Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci
razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih
točk. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z
enakim številom točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih
razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi
neprofitnega stanovanja tisti prosilci, ki imajo stalno bivanje dalj
časa na območju občine Vojnik.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma
neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev
po zaključku javnega razpisa. Zoper odločitev razpisnika je
dopustna pritožba, naslovljena na župana, ki bo o njej odločil v
dveh mesecih po prejemu popolne pritožbe. Odločitev župana o
pritožbi je dokončna.

REKONSTRUKCIJA VOZIŠČA FRANKOLOVOČREŠNJICE-ŽIČE
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 se zaključuje del
sofinanciranja Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj za projekt Rekonstrukcija vozišča Frankolovo-ČrešnjiceŽiče.
Izvajalec del, CM Celje, je v rednem roku izvedel
rekonstrukcijo vozišča v dolžini 2,1 km. Lokacija navedenega
vozišča se nahaja na lokalni cesti, ki poteka od Frankolovega,
preko naselja Črešnjice proti Žičam. Doseženi so cilji projekta:
ureditev dostopnosti prebivalcem, gospodarskim subjektom ob
lokalni cesti Frankolovo-Žiče, dostopnost do naravne in kulturne
dediščine v smeri Frankolovo do Žič.
Ocenjena vrednost projekta znaša 937.202,00 evrov. Od tega
znaša delež sredstev iz naslova Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje od 2007–2013
523.761,00 evrov.
Do konca avgusta 2010 je rok za oddajo končnega poročila
projekta. Občina Vojnik je projekt izvedla v skladu s pogodbo.
Zagotovo lahko rečemo, da je za Občino Vojnik poleg Poslovnoobrtne cone Arclin in Posodobitve vodovodnega sistema TomažMale Dole uspešno zaključen še en večji projekt, ki bo občanom
in obiskovalcem turističnih in gospodarskih točk na lokaciji
Frankolovo-Črešnjice-Žiče omogočal lažji in prijaznejši dostop.

Po rešitvi pritožb se bo seznam upravičencev, ki se bodo
uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj,
javno objavil na enak način kot razpis. Z uspelimi upravičenci
bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno
najemnino.
Uspelega upravičenca, ki neupravičeno zavrne dodeljeno
primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi
najemne pogodbe ne odzove, se črta s seznama prednostne liste
upravičencev do najema neprofitnih stanovanj.
Tanja Golec Prevoršek

Vesna Poteko

SPOPAD Z GOSPODARSKO IN SOCIALNO KRIZO
Konec leta smo upali, da se bo situacija na gospodarskem in socialnem področju čim prej obrnila na bolje in
da bomo kmalu stopili v nov razvojni ciklus. Razmere se zelo počasi izboljšujejo in srečujemo se z vedno novimi
problemi. Takšne razmere najbolj čuti socialno šibek sloj prebivalstva, v katerega uvrščamo velik del upokojencev,
mlajše generacije, ki zelo težko dobijo zaposlitev, in veliko število nezaposlenih. Večina njih se vedno težje preživlja
in stika mesec z mesecem.
Kriza kar ne preneha in razmere se za večino našega članstva ne izboljšujejo. Tudi v naslednjem obdobju se nam
ne obetajo odločitve, ki bi pomenile izboljšanje tega položaja.
Pred nami sta dve pomembni reformi, zdravstvena in pokojninska. Socialno šibki sloj prebivalstva je občutljiv
na vse odločitve, ki zmanjšujejo pravice iz zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da se prebivalstvo vedno bolj razslojuje in daje
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Iz pisarne PP Vojnik
bogatejšim več možnosti za zdravljenje, pri uporabi kakovostnih
zdravil in zdravstvenih pripomočkov.
Vse nas zanima, kakšne spremembe bo prinesla pokojninska
reforma: tiste, ki so že v pokoju, pa tudi tiste, ki so temu blizu.
Obeta se marsikaj, vendar bolje zagotovo ne bo. Že upokojenim
se nakazuje drugačen način usklajevanja pokojnin, ki bodo
zagotovo upočasnile rast pokojnin. Predlaga se usklajevanje z
rastjo plač in rastjo cen, za ostale, ki šele pridobivajo pravico
do upokojitve, pa bistveno spremenjen sistem izračuna pokojnin
in spremenjene pogoje upokojitve. Vse to v imenu vzdržnosti
pokojninskega sistema.
Zagotovo je potrebno nekaj spremeniti, vendar se mora
zagotoviti postopnost in potrebno je ukrepati na vseh področjih.
Država je postala zelo draga in potrebne bodo spremembe,
predvsem pa večja učinkovitost celotnega državnega aparata.
Demokratična stranka upokojencev, kot ena od koalicijskih
in vladnih strank, ne bo pristala na tiste spremembe, ki bodo
bistveno poslabšale socialni in ekonomski položaj upokojencev,
mladih in vseh tistih, ki imajo nizke prejemke in že danes težko
živijo. Jesen bo zato ob razpravah o teh spremembah zelo vroča.
Enako velja tudi za lokalni nivo. Veliko je zadev, ki jih je
potrebno urediti v občini in vložiti denar tja, kjer bo najbolj
učinkovit in bo pomembno izboljšal bivalne in socialne razmere
starejših občanov in mladine. V teh časih, ko kriza najeda tudi
občinsko blagajno, bodo potrebne še bolj pretehtane in skupne
odločitve. Za takšnimi odločitvami bo Desus vedno stal in jim
dajal podporo.
Da bomo učinkoviti in prodorni, moramo biti v stranki z vsemi
podpornimi občani čim bolj enotni in nas mora biti čim več, ki
podpirajo takšno politiko, kot jo zagovarja stranka. Priključite
se nam! Letos imamo tudi lokalne volitve in bomo ponovno
volili svoje predstavnike v organe občine, krajevnih skupnost
ter župana. Moramo biti zraven, če želimo vplivati na razmere v
naši lokalni skupnosti.
Upamo, da se bo situacija čim prej obrnila na bolje in da bomo
stopili v nov razvojni ciklus, iz katerega bomo prišli vsi bogatejši
in socialno varnejši. Vsem članom in simpatizerjem želimo v
poletnih mesecih čim več ne prevročih dni, veliko zdravja in
osebne sreče.
V imenu stranke in občinskega odbora: Albin Cocej

VANDALIZEM
Počitnice so tu. Šolarji in dijaki so odložili
torbe z zvezki vred v oddaljen kot svoje sobe
in se prepustili zasluženemu dvomesečnemu
uživanju. Eni na morje s starši, drugi v
hribe, tretji že malce starejši jo bodo sami
mahnili na kakšen nepozaben potep, nekdo
drug se bo spet predajal bralnim užitkom
literature, za katero med resnobnim učenjem
ni imel časa … Za vse nas je sprostitev zelo
pomembna in tudi blagodejna, saj je za dobro počutje in splošno
zdravje potrebno kdaj pa kdaj spustiti duha z vajeti in poslati
možgane na pašo.
Na žalost pa nekateri besedo sproščanje razumejo na povsem
napačen način, oziroma si jo razlagajo zelo po svoje in za svoje
sproščanje uporabljajo različne škodljive substance ter za večino
ljudi nerazumljive vedenjske vzorce. Policisti v zadnjih letih ob
koncu šolskega leta in med počitnicami prejemamo veliko prijav

občanov v zvezi z razgrajanjem mladostnikov, ki vedno pogosteje
posegajo po alkoholnih pijačah in tudi prepovedanih drogah,
nato pa pod vplivom le-teh, poleg kršitev po Zakonu o varstvu
javnega reda in miru, izvajajo tudi kazniva dejanja, pri katerih
prihaja do poškodb na premičninah, kakor tudi na nepremičninah
ljudi, kar lahko z eno besedo poimenujemo – vandalizem.
Policisti se na vse klice, povezane z vandalizmom, skušamo
odzvati v najkrajšem možnem času in intervenirati z namenom,
da bi preprečili nastajanje materialne škode, vendar pa nam
zaradi objektivnih razlogov vedno ne uspe priti pravočasno na
kraj dogodka, zaradi česar je izjemno pomembno samozaščitno
ravnanje celotne skupnosti. Ulice, parki, parkirišča … naj bodo
razsvetljeni. Kdor ima garažo, naj vozilo parkira vanjo. Kante
za smeti in kontejnerji naj bodo postavljeni na mestih, kjer jih
je težje premikati ali opaziti. Dokazano je, da neurejena okolica
precej bolj mami vandale, kakor pa urejena.
Zelo redko se zgodi, da je vandal, storilec kaznivega dejanja,
en sam. Po navadi do razgrajanja, uničevanja prihaja v skupinah,
ko se združi več mladostnikov, med katerimi najpogosteje eden
izstopa kot vodja, ta pa nato s svojo močno voljo vpliva na
ostale člane skupine, ki so praviloma v podrejenem položaju iz
katerega pa nato želijo z dokazovanjem izstopati. Glede na to,
da je dokazovanje v takšni skupini, katera je v danem trenutku
brez pravega cilja, zelo težko, mladostniki posežejo po najbolj
opaznem sredstvu, to je nasilje - vandalizem. Mladostnik, ki se z
dejanji skupine, katera izvaja vandalizem ne strinja in se ji upre,
je iz takšne skupine izločen in izpostavljen posmehovanju, lahko
pa tudi fizičnemu nasilju.
Policisti v prvi vrsti mladostnikom odsvetujemo uživanje
drog, tako legalnih, kamor sodi alkohol, kakor prepovedanih,
saj ugotavljamo, da do največ deviantnih ravnanj prihaja ravno
pod vplivom teh substanc, ko zavore velikokrat popustijo tudi
odraslim, kaj šele najstnikom. V kolikor jim ravnanje njihovih
vrstnikov ni všeč in se z njim ne strinjajo, naj brez obžalovanja
takšno skupino zapustijo, saj bodo ravno na ta način ohranili
svojo integriteto, pa čeprav bodo zasmehovani. Precej težje se
je nečemu samostojno in odločno zoperstaviti, kakor pa se skriti
v množici navideznih junakov. Vsakdo se mora zavedati, da z
razbijanjem, brcanjem, lomljenjem, zažiganjem … drugih stvari
izvaja kazniva dejanja, za katera je predvidena tako denarna,
kakor tudi zaporna kazen, vendar pa je bolj od kazni pomembno
to, da se zavedamo, da s takšnim ravnanjem uničujemo predmete,
za katere se je moral nekdo drug precej potruditi, da jih je naredil
ali da jih je lahko kupil.
Na koncu bi rad opozoril vse trgovce in lastnike ter najemnike
gostinskih lokalov, da sta prodaja in točenje alkoholnih pijač
po Zakonu o omejevanju uporabe alkohola mladoletnim in
pijanim osebam prepovedana, policija pa bo skupaj z inšpektorji
Zdravstvenega inšpektorata izvajala kontrole lokalov in trgovin.
Kljub vsem ukrepom pa se policisti zavedamo, da so pri
vsem tem najbolj pomembni starši mladostnikov, ki lahko
s pravilnim pristopom, z lastnim zgledom, s postavljanjem
smiselnih omejitev vplivajo na svoje otroke, da bodo vedeli, kaj
je brezskrbna počitniška razigranost in kje ta prestopi mejo in
postane vandalizem.
Vsem želim varne in razigrane počitnice.
Aleš Štorman
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Društvo Raznolikost podeželja Ključni cilji LRS so:
(Mojca Krivec, KGZS-Zavod CE, 1.	Prispevati k razvoju perspektivnih
dejavnosti in ustvarjanju delovnih
upravljavec LAS)
Izvajanje pristopa Leader se preveša v
drugo polovico programskega obdobja
2007-2013. Pri dosedanjem izvajanju
so se pokazale pomanjkljivosti, ki jih je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v sodelovanju z Lokalnimi
akcijskimi skupinami evidentiralo in
pripravlja spremembe, ki bodo stopile v
veljavo v letu 2011. Predvidoma konec
julija bo objavljena Uredba o ukrepih 1., 3.
in 4. osi PRP za obdobje 2007-2013, nato
pa bodo spremembe stopile v veljavo.
Novi obrazci in nova navodila za
izdelavo zahtevkov, ki naj bi omogočili
enostavnejše poročanje in kontrolo
zahtevkov, naj bi stopili v veljavo sredi
junija.

Javni poziv za nabor projektnih
idej za leto 2011:

2. 	Ustvarjati močnejšo pripadnost
prebivalcev skupnosti ter krepiti
sposobnosti za njen samorazvoj
s
spodbujanjem
sodelovanja,
povečanjem znanj in sproščanjem
ustvarjalnega potenciala prebivalcev.

Dodatne informacije v zvezi s pozivom
dobijo potencialni prijavitelji v pisarni
društva pri Mojci Krivec, po telefonu
03/490-75-86 ali na e-naslovu mojca.
krivec@ce.kgzs.si.

3.	Prispevati k varovanju okolja ter
ohranjanju naravnih vrednot in
kulturne dediščine.

Od pridelka do izdelka (Jožica
Krašovec in Vesna Mihalič,
KGZS-Zavod CE)

4. 	Z razvojem infrastrukture prispevati
k izboljšanju kakovosti življenja
prebivalcev na podeželju ter razvoju
dejavnosti.

II. VLAGATELJI

Program
Leader
je
namenjen
vsem zainteresiranim, ki že izvajajo
najrazličnejše aktivnosti, s skupnim ciljem
zagotoviti nadaljnji razvoj podeželja,
izboljšati kakovost bivanja v svojem
okolju ter tako prispevati h koristim za
širše družbeno okolje.
Na podlagi Pravilnika o izbiri projektov
za izvedbo, financiranju, spremljanju
in nadzorovanju izvajanja projektov, ki
je bil sprejet na 2. redni seji Upravnega
odbora društva, dne 21. 11. 2007, Društvo
Raznolikost podeželja, Trnoveljska cesta
2, 3000 Celje (v nadaljevanju: društvo)
objavlja

Javni poziv za nabor
projektnih idej za izvajanje
Lokalne razvojne strategije
občin Celje, Laško, Štore,
Vojnik 2007–2013
za leto 2011
I. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je nabor
projektnih idej za leto 2011, ki predstavljajo
izvajanje Lokalne razvojne strategije občin
Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007–2013 (v
nadaljevanju: LRS) z doseganjem ciljev,
zapisanih v tem dokumentu.
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mest na podeželju z aktiviranjem
lokalnih potencialov in virov ter
izkoriščanju prepoznanih priložnosti.
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Projektno idejo je potrebno oddati na
priloženem obrazcu na naslov: Društvo
»Raznolikost podeželja«, Trnoveljska
cesta 2, 3000 Celje, s pripisom: »Projektna
ideja 2011« in/ali po e-pošti na naslov:
info@raznolikost-podezelja.si.

Vlagatelji so lahko pravne ali fizične
osebe z območja občin Celje, Laško, Štore
in Vojnik.

III. ROK ZA ODDAJO PROJEKTNE
IDEJE IN DELAVNICA S
PREDSTAVITVIJO PROJEKTNIH IDEJ
Potencialni prijavitelji bodo svoje
projektne ideje lahko predstavili na
delavnici, ki bo v sredo, 7. julija 2010,
ob 15. uri, v Hotelu na Celjski koči.
Delavnica bo namenjena usklajevanju
idej in dogovarjanju o projektih, ki jih bo
smiselno prijaviti na Javni poziv društva
za nabor projektov za izvajanje LRS za
leto 2011, ki bo objavljen 15. julija 2010,
rok za oddajo vlog pa bo 6. september
2010. Potencialni prijavitelji naj projektno
idejo pripravijo na obrazcu »Kratek opis
projekta«.
Sredstva se ne bodo dodeljevala za
izvajanje individualnih naložb, ki so
predmet podpore na ukrepih 1. in 3. osi
PRP 2007–2013.
Najnižji delež podpore za posamezen
projekt je 2.000 EUR, predviden najvišji
pa največ 70.000 EUR.
Rok za oddajo projektne ideje je 30.
junij 2010.

15. julij 2010

Ivan Jurkošek,
predsednik društva

V zelo prijetnem in sproščenem vzdušju
je v okviru projekta Od pridelka do izdelka
potekal predzadnji dvodnevni tečaj na temo
predelave zelišč, za katerega je bil izkazan
zelo velik interes in precej zainteresiranih
je žal ostalo na čakalni listi.
In bilo je res zelo pestro – veliko
nasvetov,
informacij,
posredovanih
izkušenj, pokušin. Udeleženci so se
posvetili izdelavi domačega mila, pokušali
zeliščne čaje ter zeliščne likerje. Spoznali
so zgodovino izdelave mila ter sodelovali
pri praktičnem prikazu izdelave. Dobili so
številne nasvete za nabiranje in sušenje
zelišč in izdelavo zeliščnih likerjev,
sirupov, napitkov ter namazov. Predavatelji
so svoje predavanje podkrepili tudi s
pokušnjami izredno kakovostnih doma
pripravljenih izdelkov. Tako so udeleženci
spoznali borovničev liker, ingverjev liker,
bezgov sirup, napitek iz bezgovih cvetov
in mete, žajbljev sirup, čemažev namaz,
namaz iz kreše, zeliščno sol ... Pripravili so
tudi ognjičevo kremo in spoznali rastlino,
s katero si lahko posladkajo življenje in
z njo nadomestijo kristalni sladkor. Na
koncu so se razveselili vsak svojega vzorca
ognjičeve kreme, doma narejenega mila z
dodatkom zelišč ter zeliščne soli. Poučna
predavanja so predavatelji nadgradili
z zelo izčrpnim gradivom z nasveti in
recepti. Vsi udeleženci so tečaj ocenili kot
zelo zanimiv, nova znanja pa koristna za
njihovo delo.
V juniju bo potekal še tečaj predelave
čebeljih pridelkov, na katerega so vabljeni
zlasti čebelarji.

munala
Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja
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Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska štipendijska shema
Savinjske regije
Predelava zelišč vzbudila veliko
zanimanja

Kraške jame na
ŽOobmočju
SDS občin
Celje,
Laško,
Štore in Vojnik
(Mojca
poziva
Ministrstvo
za zdravje
Hribernik, KŠJK ‘Speleos-Siga’
Velenje)
k čimprejšnji uvedbi

Jamarji vabimo na brezplačne ekskurzije
brezplačnega in
z ogledi kraških jam

prostovoljnega cepljenja-

V okviru projekta Kraške jame na
območju proti
občin Rota
Celje, virusu
Laško, Štore in
Vojnik smo prvo ekskurzijo organizirali
se vaš malček
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visoki vročini,
že Če
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ko smo
si vogledali
kraške
silovito
ima tekoče
poleg
pojave v bruha,
občini Vojnik.
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je
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mogoče,
da
se
je
okužil
z
Rota
virusom.
Najprej smo se povzpeli na Hum, hišno
Krivec za Rota virozo je sila odporen
goro Laškega, da smo se malce segreli in
virus, zaradi katerega vsaj enkrat zboli
z vrha, od koder je čudovit razgled, dobili
vsak otrok v starosti do petih let. V
malce boljši vtis glede okolice. Z vrha smo
nerazvitih državah povzroči virus visoko
se spustilisajdonaDivjega
farovža,
udornice
smrtnost,
vsakih 250
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želeli,
v Votlini
Pljuskanco
poteka
težjih
oblikah,
tudi nad
hitreje
pride do
prvič okusili,
kakos cepljenjem
zgleda plazenje
po
izsušitve,
je zaščita
predvsem
pomembna
pri najmlajših.
je cepljenje
jamah. Kraški
pojavi se Zato
pojavljajo
tudi
namenjeno
dojenčkom
in ga je zato
potrebno
v umetnih le
jamah
oz. rudnikih,
smo
zaključiti najkasneje do dopolnjenega
24. tedna starosti (6 meseca). Cepljenja
izvajajo izbrani osebni zdravniki otrok.
Cepljenje se lahko začne po 6 tednu
starosti. Otrok cepivo popije, ni ga
potrebno zbadati. Za učinkovito zaščito
sta potrebni dve dozi cepiva, med katerima
morajo preteči vsaj 4 tedni.
Raziskave kažejo, da je cepivo varno.
Cepljenih je bilo več kot 60.000 otrok v
različnih državah po svetu.
Kot vsa cepiva pa ima tudi to cepivo
lahko neželene učinke. Najpogosteje so se
pojavljali: izguba apetita, razdražljivost,
povišana telesna temperatura, utrujenost,
blaga prehodna driska oz. bruhanje, vendar
pri zelo majhnem številu otrok.
Ulčnikova jama
Rota virusi so zelo kužni in se zelo

Podeželje
šli še do rudnika v Padežu, kjer so nas
na domačiji Slapšak prijazno sprejeli in
popeljali na ogled rudnika. Od tu smo šli
še do kar
malce pozabljenega
slapa Sopot,
lahko
prenašajo.
Velike količine
Rota
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Rota virusni
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Izvedli smo
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obveznega
zdravstvenega
12.v6.programu
2010. Ogledali
smo si
kraške jame
zavarovanja,
zatopojave
morajo
cepivo Štor
plačati
in druge kraške
v okolici
in
starši.
Celja. Ekskurzija za otroke in mlade je
stane19.726. €,
torej
je potrebno
bilaDoza
v soboto,
2010.
Ogledali
smo si
odšteti 144 €.
kraške pojave v okolici Laškega in Celja.
V tej situaciji – gospodarski krizi – je
Poleg otrok in mladine so bili vabljeni tudi
za mnoge starše to velik izdatek.
starši
in vsi, kisise ukvarjajo
Nekateri
cepljenja z mladimi.
ne morejo
privoščiti, zato stopimo korak naproti
in podprimo možnost brezplačnega
cepljenja.
NIHČE NI TAKO VISOKO KOT
TISTI,
KI POKLEKNE K POMOČI
POTREBNIM OTROKOM!
Sporočamo vam, da bomo tudi v
Občini Vojnik zbirali podpise za podporo
tejVotlina
akciji.nad
ZaPljuskanco
vse dodatne informacije se
lahko obrnete na kroselj.majda@gmail.
V juliju bom izvedli še zadnjo ekskurzijo.
com ali na članice Ženskega odbora SDS
Termin bomo sporočili naknadno.
Vojnik.
Prijave in informacije o ekskurzijah
na speleos.siga@gmail.com
ali Krošelj,
tel. št.
Majda
031/530-701. predsednica ŽO SDS Vojnik
Fotografije (Mojca Hribernik, 2010):
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V prejšnji številki
Ogledala sta bila
na
podlagi
6.
člena
Pravilnika
za
vrednotenje
ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v občini
Vojnik in na podlagi
6. člena Pravilnika
za vrednotenje programov organizacij
in društev na področju socialnohumanitarnih dejavnosti ter Odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2010
(Ur. l. RS, št. 105/09) objavljena razpisa
za leto 2010 na področju kulture in
socialno-humanitarne dejavnosti.
Za področje kulture so bila razpisana
sredstva v višini 20.050 EUR, obseg
sredstev je bil torej isti kot v preteklem
letu. Na razpis se je prijavilo 8 društev,
ki so ustrezala razpisnim pogojem, tako
da so bile vse vloge točkovane na podlagi
veljavnega točkovnika. Na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti so bila
razpisana sredstva v višini 5.650 EUR.
Na razpis se je prijavilo 27 društev in en
zavod. Vse vloge so prispele pravočasno
in so vsebovale zahtevane priloge.
Točkovene so bile na podlagi veljavnega
točkovnika.
Tako za področje kulture kot za
področje
socialno-humanitarne
dejavnosti je prispele vloge obravnavala
komisija za določeno področje. Predloga
komisij o razdelitvi sredstev pa bo na
svoji 23. redni seji obravnaval Odbor na
družbene dejavnosti. Dokončni sklepi o
dodelitvi sredstev bodo tako oblikovani
do konca meseca junija.
Urška Mužar
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3. november 2009

JAVNA RAZPISA NA
PODROČJU KULTURE IN
SOCIALNO–HUMANITARNIH
DEJAVNOSTI
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Gospodarstvo
REBALANS PRORAČUNA
Ko
sprejemamo
proračun, nam vsako
leto izpade nekaj tako
imenovanih prioritet,
ki
jih
zapišemo
in
poskušamo
vnesti v proračun
naslednjega leta ali
morda v rebalans
proračuna še za to leto. Nekatere
nujne zadeve zahtevajo iskanje
možnosti realizacije že med letom,
včasih pa nam kakšen državni razpis
omogoči realizacijo katere od nujnih
zadev. Ti razpisi imajo navadno svoje
pogoje, ki se jih je potrebno držati,
zato moramo kdaj tudi odstopiti od
njih, samo da dobimo sredstva. Vse
zadeve normalno potrjuje občinski
svet.
V letošnji rebalans bomo poskušali,
v okviru možnosti, vnesti nekatere
od naštetih (v nadaljevanju) nujnih
zadev:
- 	dokončanje ceste Trnovlje - Socka
(Nova Cerkev);
- 	pločnik
med
trgom
in
pokopališčem (Vojnik);
- 	utica oz. večnamenski prostor v
parku Frankolovo;
-	parkirišče ob pokopališču z
odvodnjavanjem (Vojnik);
- 	ureditev Čufarjeve in Kašove
ulice v Vojniku;
- 	dokončanje vodovoda Hrenova
(Nova Cerkev);
- igrišče v Socki (Nova Cerkev);
- 	projekt: vodovod Tomaž je v
pridobivanju služnosti … in še
kaj!
Ker je bila letošnja zima zelo huda
in je pustila tudi močne finančne
posledice, bo treba pokrpati najprej
to finančno luknjo in se potem lotiti
ostalega.
Občinski svet pa bo vzporedno
razmišljal seveda tudi o sredstvih
za gradnjo vrtca in telovadnice v
Vojniku. Žal bo te odločitve, zaradi
rokov do države, potrebno sprejeti
še letos, ne glede na zaključek
mandata.
Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik
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ELEKTRO KOVAČIČ VOJNIK
Tokrat vam predstavljamo Elektro
Kovačič iz Vojnika, podjetje s precej
dolgo tradicijo na svojem področju.
Kdaj je bilo podjetje ustanovljeno?
Začetek naše dejavnosti sega v leto
1994.
Z dejavnostjo sedaj nadaljuje
novi rod. Kako pa se spominjate žal
pokojnega gospoda Kovačiča?
Bil je znamka svoje stroke in njegova
smrt je šokirala ne samo nas, ampak tudi
stranke, ki pa so verjele naši odločitvi
in v nas, ko smo se odločili nadaljevati
poslovno pot. Sčasoma smo dokazali,
da se s trudom, z znanjem, vztrajnostjo
in s poštenostjo da delati uspešno.
Vaše delo obsega storitve na
elektro področju. Kako nam lahko
opišete svojo dejavnost in ponudbo?
Opravljamo storitev svetovanja,
izvedbe elektroinstalacij, meritev,
strelovodov, pametnih instalacij, ...

kaj pogrešate?
Da, nudi, vendar bi z bolje
strukturiranim
pristopom
in
s
prednostjo za lokalne subjekte bila
dodana vrednost odjemalcem večja.
Vaša dejavnost poteka predvsem
na terenu. Se vam zdi, da bi bila za
manjša podjetja (do 5 zaposlenih)
smotrna prilagoditev dela obrtne
cone za to velikost podjetij in s. p.?
Da, smotrna bi bila hiša celostnih
rešitev, ki bi nudila pod eno streho
ponudbo od projektive do izvedbe
projektov, v kateri bi kot del ponudbe
sodelovali tudi mali obrtnniki s svojimi
storitvami.
Pripravil: Simon Stagoj

Podjetje je družinskega značaja.
Kako ste si razdelili obveznosti?
Direktorica Katja Kovačič prevzema
računovodstvo, finance, kalkulacije,
Gregor Stožir pa komercialo, nabavo
in vodenje projektov na terenu.
Ali menite, da Vojnik s svojo
obrtno cono nudi dovolj za zdravo
širitev in razvoj podjetništva in ali

Posadili smo potomko stare trte v Novi Cerkvi
Stara trta z mariborskega Lenta je najstarejša vinska trta na svetu, ki še rodi. Šteje
preko 400 let in je vpisana v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov.
V nedeljo, 16. maja 2010 smo ob kapeli Sv. Mihaela bili priča veličastnemu dogodku
zasaditve potomke stare trte na pobudo Projektnega sveta Antona Martina Slomška, ki
mu predseduje dekan Alojz Vicman.
V prisotnosti namestnika mariborskega viničarja Staneta Kocutarja jo je posadil novi
viničar Viktor Štokojnik, ob blagoslovu njenega skrbnika dekana Alojza Vicmana in ob
prisotnosti Slovenske vinske kraljice Andreje Erzetič in vinskih vitezov, kar je zasluga
za ta dogodek, tudi Draga Medveda.
V programu, ki ga je povezovala Andreja Štravs, so sodelovali: Godba na pihala
Nova Cerkev, Štajerski rogisti, Mešani cerkveni zbor, Moški pevski zbor KUD Nova
Cerkev, Duet Biser s prijatelji in učenci POŠ Nova Cerkev. Navzoče sta pozdravila
predstavnik Mestne občine Maribor in župan Občine Vojnik Benedikt Podergajs.
Od tega dne imamo torej tudi v Novi Cerkvi potomko stare trte, ki smo jo krstili za
Mihaelovo trto. Ime ji je našel Oton Samec.
Zasluge za Mihaelovo trto imajo: Projektni svet Anton Martin Slomšek Nova Cerkev,
Župnijski pastoralni svet Nova Cerkev, Občina Vojnik, Krajevna skupnost Nova Cerkev,
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik, Kulturno društvo Nova Cerkev, Turistično
društvo Nova Cerkev, POŠ Nova Cerkev, Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev.
Alenka Prebičnik Sešel
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Gospodarstvo
POROČILO O DELU ODBORA ZA GOSPODARSTVO
IN TURIZEM
Odbor za gospodarstvo in turizem se je
pod vodstvom Sama Kuneja, predsednika
odbora, do letošnjega poletja (leto 2010)
sestal dvakrat. Na sejah je obravnaval
tekočo problematiko, vloge ter odločil
o izvedbi javnih razpisov za področje
spodbujanja turističnih društev in
podjetništva v občini Vojnik.

1. Zaključen razpis za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2010
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v občini Vojnik (Uradni list RS,
št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2010 (Uradni list RS, št. 105/2009, z dne 21. 12. 2009.) je Občina
Vojnik v spomladanski izdaji občinskega glasila objavila razpis za
sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2010.
Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje programov na
področju turizma v občini Vojnik. Občina Vojnik je za izvajanje
razpisanih programov v proračunu za leto 2010 predvidela
9210,00 €. Na razpis se je prijavilo 6 društev in en zavod, od
sedmih prejetih vlog je bilo ustreznih 6 vlog, eno vlogo pa je
komisija zavrgla s sklepom, ker je prispela prepozno.
Upravičenci – društva in druge organizacije, ki delujejo na
področju turizma na območju občine Vojnik – so sredstva pridobili
za spodbujanje naslednjih aktivnosti, kot so ohranjanje kulturne
in naravne dediščine, urejanje in varstvo okolja, organiziranje in
usklajevanje prireditev, izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti, ozaveščanje prebivalstva in mladine za delovanje na
področju turizma, ter projektov, ki povezujejo k skupni izvedbi
več turističnih in drugih društev ter drugih organizacij.

2. Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini
Vojnik v letu 2010. Rok za prijavo na javni razpis je
od dneva objave do vključno petka, 29. 10. 2010, do
12.00.
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2010
(Uradni list RS, št. 105/2009, z dne 21. 12. 2009) ter Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04
in št. 33/2007) je župan Občine Vojnik objavil zgoraj omenjeni
javni razpis – vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana
priporočeno po pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do roka prijave. Za čas prejema
se šteje, ko je vloga v tajništvu Občine Vojnik.

Poleg sprejetih sklepov in ugodno rešenih vlog je odbor
sprejel odločitev, da se na enem od odborov predstavi podjetje
Jurija Černiča, Černič Marketing, s. p. in njihove ponudbe
glede postavitve brezplačnega informativnega panoja. Černič je
predstavil ponudbo, in sicer gre za informativno tablo, ki vsebuje
karto in kratko predstavitev občine ter gospodarskih subjektov. Na
karti je mogoče označiti kraje, kjer delujejo posamezna podjetja,
ter podati turistične informacije in znamenitosti občine. Tabla bo
postavljena ob regionalni cesti Celje–Maribor v Globočah pri
Galeriji Piros, kjer bo tudi i-točka občine Vojnik.
Na spomladanski seji odbora je g. Zidar predstavil analizo
stanja in programske zasnove celovite prenove gradu Lemberg.
Gre za zelo zahteven projekt, ki mora po njegovem mnenju
vključevati tako zasebno kot tudi javno partnerstvo, v smislu
lokalne podpore. V sklopu predstavitve je povedal, da računajo
na delno odprtje gradu za javnost že letošnje poletje; zgodili naj
bi se vsaj dve prireditvi: Grajska nedelja in Grajski živžav. Zidar
je poudaril svoja pričakovanja in željo, da skupaj z Občino in
lokalnim prebivalstvom najdejo skupen jezik, da zadeva oziroma
projekt zaživi. Prisotne je seznanil z lastništvom gradu, da znaša
prvi del sanacije škarp 150.000 EUR, da bodo nujna sanacijska
dela stala približno 2 milijona EUR ter celoten projekt med 6 in
12 milijonov EUR.
Odbor za gospodarstvo in turizem tudi letos spodbuja turistično
promocijo. Pristopili smo k skupnemu projektu - subregijskemu
turističnemu vodiču CELJE (Laško, Dobrna, Vojnik, Štore) IN
YOUR POCKET. Ta je izšel v partnerskem sodelovanju med
občinami: Celje, Laško, Štore, Vojnik in Dobrna v skupni nakladi
20.000 izvodov. Naročniki vodiča so občine, v sodelovanju s
Termami Dobrna in Thermano Laško.
Zakaj odločitev za vodič IN YOUR POCKET? Tržna znamka
In Your Pocket je v 18 letih zagotovo prepričala mnoge. Z
10.000.000 obiskov spletnih strani in turističnih nasvetov letno,
ki pokriva 136 mest in 24 držav, ter z brezplačnim dostopom,
ki je na voljo na http://www.inyourpocket.com/ , si lahko vsak
vedoželjen obiskovalec dogajanja, doma ali po svetu, zagotovi
neprecenjive informacije iz prve roke. Vsebina vodiča je
napisana na podlagi raziskovalnega dela tujih novinarjev, ki so
na območju občin preživeli kar nekaj časa in obiskali različne
turistične ponudnike. Pri kreiranju vodiča kot tudi sodelovanju
s tujimi novinarji so aktivno sodelovale naslednje organizacije:
Zavod Celeia Celje, STIK Laško, ZTŠK Dobrna, Občina Vojnik
– Oddelek za gospodarstvo in Občine Štore.
Izdaja vodiča pomeni prvi pomembni korak na poti
destinacijskega trženja in hkrati pomemben razvojni premik.
Skupno sodelovanje in skupni nastop na turističnem trgu bosta
pripomogla k večjemu zanimanju turistov za naše občine, saj
premoremo skupaj kakovostnejšo in turistom prijaznejšo ponudbo.
Vodič je dostopen na spletni strani: http://www.inyourpocket.
com/slovenia/Celje, lahko pa ga dobite tudi v informacijski
pisarni Občine, kjer je postavljena i-točka.
Petra Pehar Žgajner
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OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009
Občinski svet je na 26. seji, dne 29. 9.
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FRANC KUZMAN iz Vojnika je dobil
priznanje za neutrudno delo v kraju in pri
društvih.
Šestinšestdesetletni Franc Kuzman
prihaja iz Vitanja, ki pa se je kot samostojni
podjetnik, RTV-mehanik, ustalil v
Vojniku, kjer je svoje delo opravljal vse
do upokojitve. Franc, kot ga kličemo, je
dolgoletni član Strelskega društva Vojnik,
kjer opravlja delo blagajnika. Poleg
Strelskega društva se aktivno vključuje tudi
v druga društva, kot so Planinsko društvo
Vojnik, Vinogradniško-vinarsko društvo
Vojnik in Društvo vojnih veteranov Celje.

Od leve proti desni: Mirko Krašovec, Franc Kuzman, Klara Bojanovič namesto
očeta, Adolf Janc - PGD Vojnik ter Irma Blazinšek
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PROSTOVOLJNO
GASILSKO
DRUŠTVO VOJNIK za delo v kraju in na
področju gasilstva. Njihov predsednik je
Jože Kocman. PGD Vojnik letos praznuje
že 130. obletnico delovanja. Svoje humano
delo, varovanje imetja krajanov, reševanje
v naravnih nesrečah, kot so poplave,
požari in različne druge ujme, opravljajo
27.10.2009 12:58:16
pretežno v prostem času. Tistim krajanom,
ki nimajo vode, pomagajo s prevozi pitne
vode, pomagajo pri izvedbi vsakoletne
čistilne akcije, nahranijo lačne želodce z
okusnim golažem ali bogračem. Skratka,
močno so vpeti v življenje kraja. Prvi so
na prizorišču, pa naj bo to ob žalostnih,
veliko rajši pa ob veselih trenutkih. Da
sledijo napredku, se morajo tudi nenehno
izobraževati in dokazovati na različnih
vajah in tekmovanjih, od koder skoraj
vedno prinesejo priznanja.
V prijetnem programu pa so sodelovali
sami mladi, nekateri po srcu, kot Joškova
banda iz Globoč, drugi pa tudi po letih:
harmonikar Matej Mikola, dekliška skupina
Detelj´ca in harfistka Veronika Tadina, ki
je s svojo harfo dodala pečat slovesnosti ob
podelitvi priznanj. V nadaljevanju so nam
večer popestrili člani KUD Galiarda Celje
s komedijo Vražji vitezi.
Vsem nagrajencem se za njihov trud
in delo v kraju iskreno zahvaljujemo
in jim ob prejemu priznanja čestitamo.
Zahvaljujemo se tudi vsem nastopajočim
za tako lepo popestritev večera. Posebna
zahvala velja predstavnicam Društva
kmečkih žena Meta, ki so s posebno
ljubeznijo poskrbele za domače dobrote,
in Vinogradniško-vinarskemu društvu iz
Vojnika za njihov pridelek, za katerega
velja rek »Pij malo, pij dobro« – in res je
bilo dobro.
Irma Blazinšek

Krajevne
Društva skupnosti
DELO KRAJEVNE SKUPNOSTI FRANKOLOVO V
LETU 2010
CESTE
V mesecu maju in juniju so se izvajali prevozi gramoza za
vzdrževanje makadamskih cest v KS Frankolovo. Glede na to,
da je letošnja zima bila res dolga, je stanje makadamskih cest še
poslabšala.
Vse neasfaltirane ceste so pretežno v hribovitih delih krajevne
skupnosti, zato vsako večje deževje odnese navožen material v
dolino. Izvedbo ceste do asfalta pripravijo krajani v lastni režiji v
okviru režijskega odbora, ki pa v večini primerov nimajo zadosti
finančnih sredstev za kakovostno pripravo.
V mesecu juliju se predvidevajo najnujnejše sanacije asfaltnih
površin, ki so na nekaterih odsekih v zelo slabem stanju. Za
takšno stanje so krive hude zime in nestrokovne priprave cest
pred asfaltiranjem. Zavedati se moramo, da nam v lanskem letu
ni uspelo asfaltirati nobene ceste po planu KS. Stroški navoza
materiala iz kamnoloma Pirešica niso majhni, zato želimo, da bi
se v naslednjih letih asfaltiralo čim več makadamskih cest.
Menim, da bi morali na nivoju občine sistem priprave in
asfaltiranja spremeniti v tem smislu, da bi pripravo do asfalta
financirala občina, krajani pa bi eventualni svoj prispevek dodali
pri asfaltni prevleki.

PROBLEMATIKA VODOOSKRBE
Pred leti, ko smo obstoječe vodovodno omrežje predali v
upravljanje VO-KA Celje, so se razmere na območju krajevne
skupnosti precej spremenile. Režim oskrbe je konstanten in ni
zaznati večjega pomanjkanja dobave vode.
Obstaja pa še vedno nekaj kritičnih območij, ki nimajo optimalne
oskrbe. Vodovodni sistem se je v preteklih letih tudi nadgradil
in razširil, zato bomo primorani nekatera omrežja povezati med
seboj. Največji problem predstavlja zajetje pod Šibanci, ki ob

vsakem malo večjem nalivu postane kalno in voda iz tega zajetja
ni primerna za uporabo brez prekuhavanja. V pripravi so projekti
za rezervoar, traso vodovoda in električnega napajanja vrtine. V
VOJNIČANI NA SLAVNOSTNEM
fazi projektiranja je nekaj problemov z odškodninami in soglasji,
ODPRTJU RAZSTAVE GRAFIK
zato se sama izvedba projekta nekoliko odmika.
»HALLERSTEIN«
V
V Krajevni skupnosti
Frankolovo so krajani
upravičeno
KOROTANU
NAizDUNAJU
nezadovoljni z zagotavljanjem
pitne vode
javnega vodovoda,
saj iz kraja po drugi strani odtekajo gromozanske količine vode.
V letu astronomije so v Slovenskem
kulturnem centru Korotan na Dunaju
VEČNAMENSKI PROSTOR
V PARKU
14. oktobra
2009 odprli razstavo graﬁk
z
naslovom
»V smo
znamenju
Avguština
V okviru praznika KS Frankolovo
30. maja
2010
Hallersteina«,
ki
je
posvečena
našemu
organizirali skupaj z društvi in organizacijami v kraju dobrodelni
velikemu astronomu, matematiku, teologu
koncert za obnovo večnamenskega prostora v parku. To je
in misijonarju Hallersteinu. Rodil se je 27.
bila prva skupna akcija,
ki pomeni
začetek obnove
oziroma
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1703 v Ljubljani,
kjer je obiskoval
novogradnje tega objekta.
Izdelana
je
projektna
dokumentacija
in
jezuitski kolegij, nadalje je študiral
pridobljeno gradbeno dovoljenje,
pomeni, daastronomijo
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Od vseh članov društev
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ki
red
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1734
posvečen
v
duhovnika.
so pripravljeni pomagati pri izvedbi tega projekta, pričakujemo
pomoč v različnih oblikah, kajti le-tako nam bo uspelo objekt
obnoviti oziroma zgraditi v doglednem času.
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POKOPALIŠČA

Urejenost pokopališča je ogledalo vsakega kraja, kar pa je
povezano z denarjem. Krajevna skupnost Frankolovo upravlja
s pokopališčema na Frankolovem in v Črešnjicah. Smatramo,
da sta oba primerno urejena in vzdrževana. Največji strošek pri
upravljanju predstavlja odvoz smeti, od letošnjega leta pa ločen
odvoz odpadnih sveč.
Že nekaj let opažamo, da nekateri krajani ne poravnavajo
stroškov najemnine grobnega prostora, katero določa Občinski
svet Občine Vojnik. Zaradi neplačnikov grobnine imamo velike
težave s pokrivanjem nastalih stroškov.
Prosimo vas, da glede na opisana dejstva redno poravnavate
stroške najemnine grobov, kajti samo tako bo to ogledalo primerno
našemu kraju.
Oktet In spiritu, vodja Korotana
mag.
Anton Levs
Dušan
Horvat,
predsednik
Sveta KSdružbe iz
Korotan Mitja Valič, direktor
Mohorjeve
Aleksander Geržina, predsednik Slovenske zveze
Uroš Lajovic, župan Beno Podergajs in graﬁk Jože
popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik
T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01
e-mail: zip.gorecan@t-2.net
pooblaščen zastopnik

Na svečani seji so ocenili delo v preteklem letu in opozorili na slabosti
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Krajevne skupnosti
KRAJEVNI PRAZNIK NA
FRANKOLOVEM
Naša krajevna skupnost ima svoj praznik
v najlepšem pomladanskem mesecu.
Vsakič ga spremljajo številne prireditve, ki
se zvrstijo v dneh pred in po 23. maju in
se jih udeležujejo najrazličnejše interesne
skupine krajanov.
Osrednji
dogodek
letošnjega
praznovanja sta predstavljala slavnostna
seja Sveta KS Frankolovo in zatem koncert
Moškega pevskega zbora Anton Bezenšek
na Gojki. Predsednik krajevne skupnosti,
Dušan Horvat, in župan Občine Vojnik,
Beno Podergajs, sta na seji prisotnim
članom sveta KS ter predstavnikom
krajevnih društev in organizacij izrekla
zahvalo za vsa prizadevanja in delo v
minulem letu. Na kratko sta povzela že
udejanjene in bodoče naloge. V teku oz.
v načrtu so še investicije, ki terjajo večje
finančne zalogaje: zaključek obnove ceste
v Črešnjice, nabava gasilskega avtomobila,
čistilna naprava, … Veliko je bilo
narejenega, veliko ostaja za v prihodnje, pri
čemer pa je žal denar navadno krojač vseh
večjih projektov. S svojim požrtvovalnim
delovanjem in čutom za dobrobit krajanov
veliko prispevajo domača društva, šola,
vrtec in druge organizacije ali posamezni
krajani. Praznovanje je tudi priložnost,
da se ljudem, ki žrtvujejo svoj čas in tako
dodajajo pomembne kamenčke v mozaik

Slavnostni koncert MPZ Antona Bezenška
lepše in boljše podobe našega kraja, izreče
JURIJU VOVKU – za dolgoletno delo
javna zahvala. Dušan Horvat je v imenu v KS Frankolovo in organizacijah v kraju.
Krajevne skupnosti Frankolovo podelil Kot urednik Ogledala, občinskega glasila,
priznanja letošnjim dobitnikom:
ima pri izhajanju le-tega nedvomno
največji delež. Že vrsto let predseduje
ANTONU (Toniju) BRECLU – KO Zveze borcev za vrednote NOB in
za večletno aktivno delo na področju si prizadeva za ohranjanje spomina na ta
promocije kraja in dela v PGD Frankolovo. čas naše zgodovine. Bil je tudi predsednik
Bil je prvi pobudnik in akter za izdelavo Turističnega društva Frankolovo. V
butar velikank, v zadnjih letih sodeluje letih 1985–1990 je bil v domačem kraju
pri izdelavi velikonočnih pirhov. Dve predsednik Socialistične zveze, kasneje
desetletji dolgo delovanje v gasilskem predsednik poravnalnega sveta, bil pa
društvu je pustilo pečat pri domala vseh je tudi svetnik Občine Vojnik v drugem
akcijah in aktivnostih društva. Je tudi član mandatu njenega delovanja.
vodstva domačega turističnega društva,
njegova pripravljenost za pomoč je
PETRU RUPNIKU – njegova aktivna
nasploh zelo široka.
vloga se je začela v PGD Frankolovo,
društvu je predan že četrt stoletja, je tudi
predsednik nadzornega odbora v društvu.
V društvu Talon je tako rekoč nepogrešljiv
član, zlasti pri izpeljavi kramarskih sejmov
in ostalih prireditev. Z organizacijo in
izvedbo izletov je mnoge, ne samo člane
društva, popeljal širom po Evropi in
domovini.
Nagrajencem veljajo iskrene čestitke za
vse njihovo delo, ne samo za tega, ki smo
ga povzeli na papirju.

Od leve proti desni: Dušan Horvat, Ivanka je prevzela priznanje namesto moža
Petra Rupnika, Anton Brecl, Jurij Vovk in Ines Novak
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Praznovanje so s svojim koncertom
zaokrožili pevci moškega zbora, ki so v
goste povabili Žensko vokalno skupino
Dobrna. Dame slavijo letos prvi okrogli
jubilej, 10. obletnico obstoja. Praznično
razpoloženje se je na Gojki, temu
priljubljenemu gričku še nadaljevalo
ob zdravicah, namenjenih prazniku,
nagrajencem, petju in vsemu lepemu.
Sonja Jakob

Krajevne skupnosti
PRAZNOVANJE V KRAJEVNI
SKUPNOSTI NOVA CERKEV
Krajevna skupnost Nova Cerkev
praznuje krajevni praznik 4. julija. Ta dan
je spomin na akcijo dela enot Tomšičeve
brigade, ki so osvobodile kraj Strmec pri
Vojniku (sedaj Nova Cerkev). Od tega dne
dalje je bilo območje krajevne skupnosti
osvobojeno ozemlje.
V času praznovanja je bilo organiziranih
več prireditev, od koncertov, kulturnih
prireditev, proslav, srečanja starejših
krajanov, kolesarjenja, gorskih tekov,
smučarskih skokov do gasilskih prireditev.
V soboto, 3. julija 2010, je bila tudi
proslava v spomin na padle borce pri
spominskem obeležju v Novi Cerkvi in
slavnostna seja Sveta Krajevne skupnosti
Nova Cerkev. Na proslavi pri spominskem
obeležju je bil slavnostni govornik
predsednik KO ZB za vrednote NOB Nova
Cerkev, Branko Delčnjak, nastopali pa
so Moški pevski zbor in Godba na pihala
iz Nove Cerkve ter učenci Podružnične
osnovne šole Nova Cerkev, pod vodstvom
učiteljice Sabine Penič. Na slavnostni seji
je predsednik Sveta KS, Slavko Jezernik,
vsem prisotnim članom Občinskega sveta
Občine Vojnik iz naše KS, predsednikom
društev in organizacij v KS, predsednikoma
sosednjih KS, vodjema POŠ Nova Cerkev
in Socka, županu Občine Vojnik ter
drugim predstavil delo krajevne skupnosti
ter izrekel čestitke ob krajevnem prazniku.
Ob zaključku seje so bila podeljena še
krajevna priznanja dvema društvoma in
petim krajanom, ki jim ni žal truda in časa
za skupnost, prostovoljno delo in pomoč.

VIKTOR BOŽNIK IZ SOCKE za
dolgoletno in požrtvovalno delo na
področju gasilstva v Prostovoljnem
gasilskem društvu Socka.
EGIDIJ ČRETNIK IZ SOCKE za
dolgoletno in požrtvovalno delo na
področju gasilstva in večletno vodenje
Prostovoljnega gasilskega društva Socka.
BOŠTJAN GOREČAN IZ SOCKE za
aktivno in požrtvovalno delo na področju
društvenih aktivnostih na območju Socke.

gasilskem društvu Nova Cerkev, Gasilski
zvezi Vojnik-Dobrna in poveljstvu gasilcev
Celjske regije.
Krajevna skupnost Nova Cerkev se vsem
dobitnikom zahvaljuje za njihovo delo in
prispevek k skupnosti. Zahvaljuje pa se tudi
vsem organizatorjem in sodelujočim na
prireditvah v času praznovanja krajevnega
praznika ter povezovalcu programa na
proslavi pri spominskem obeležju v Novi
Cerkvi in na slavnostni seji Sveta KS,
Juretu Štokovniku.
Slavko JEZERNIK,
predsednik Sveta KS
Mihaela HREN,

IVAN JEZERNIK IZ NOVE CERKVE
za dolgoletno prizadevno in požrtvovalno
delo na področju gasilstva v Prostovoljnem

Letos so priznanja KS Nova Cerkev
prejeli:
K U LT U R N O - U M E T N I Š K O
DRUŠTVO ŠTAJERSKI ROGISTI iz
Nove Cerkve za dolgoletno in aktivno
delo na področju ljubiteljske kulture in
instrumentalne glasbe.
MOŠKI PEVSKI ZBOR KULTURNOUMETNIŠKEGA DRUŠTVA IZ NOVE
CERKVE za dolgoletno in aktivno delo na
področju ljubiteljske kulture in ohranjanja
slovenske pesmi.
SIMON BOŽNIK IZ HRENOVE
za dolgoletno in požrtvovalno delo na
področju gasilstva v Prostovoljnem
gasilskem društvu Lemberg.

Od leve proti desni: Slavko Jezernik, Ivan Jezernik, Viktor Kovač, Viktor Božnik, Boštjan
Gorečan, Andreja Štravs je prevzela priznanje za MPZ KUD Nova Certkev, Simon Božnik,
Mihaela Hren drži v rokah priznanje Egidija Čretnika.
15. julij 2010		 15
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PODJETJE MIK SLAVI 20.
obletnico
V sredo, 9. junija 2010, je podjetje
MIK iz Vojnika obeležilo 20. obletnico
obstoja s položitvijo temeljnega kamna
za novo poslovno stavbo, ki je zasnovana
kot eden najbolj energetsko učinkovitih
poslovnih objektov. Po uspešni selitvi v
nove poslovne prostore leta 2007, širitvi
proizvodne linije ter prodajnega programa
so pred podjetjem MIK novi izzivi,
usmerjeni v uresničevanje IE2 celostnih
rešitev.
Podjetje MIK, d. o. o. je bilo ustanovljeno
leta 1990. Začetki podjetja so bili usmerjeni
v uvoz in veleprodajo letvic za uokvirjanje.
Leta 1998 pa so z odprtjem 1700 m2
proizvodne linije PVC okenskih sistemov
postavili temelje uspešne zgodbe, ki so
jo v letošnjem letu nadgradili s širitvijo
na leseno stavbno pohištvo in strateško
preobrazbo podjetja iz proizvajalca PVC
oken v proizvajalca in ponudnika širokega
asortimana okenskih sistemov in dodatkov
investicijsko, energetsko in estetsko (IE2)
najboljših rešitev za posodobitve ali nove
zasteklitve poslovnih in zasebnih objektov.
Preko
300.000
kosov
prodanih
paspartujev, 8 milijonov metrov letvic za
uokvirjanje slik, preko 600.000 komadov
izdelanih oken, 480 zimskih vrtov,
100.000 prezračevalnih sistemov Gecco
je zaznamovalo MIK-ov uspeh preteklih
20 let, a kot pravi generalni direktor
podjetja, Franci Pliberšek, danes ni čas
za počitek in užitek. Ko si na vrhu, veje
veter iz vseh strani in čaka jih trdo delo, če
želijo ostati na vrhu in svojim kupcem še
naprej zagotavljati kakovostne produkte in
inovativne rešitve.

Polaganje temeljnega kamna za novo poslovno stavbo MIK Celje
Vizija in cilji podjetja so jasni in natančno prostor in hišo dobro počutje in ljubezen.
začrtani. Postati želijo vodilni proizvajalec
V MIK-u se zavedajo, kako pomembno
in ponudnik IE2 – investicijskih, je ohranjati okolje, zato so svoje znanje in
energetskih in estetskih rešitev za obnovo inovacije usmerili v rešitve, ki zagotavljajo
starih in izgradnjo novih objektov v JV energetsko učinkovite prenove in izgradnje
Evropi in do konca leta 2015 doseči objektov. Tudi MIK-ova nova poslovna
prihodek v višini 50 mio EUR ter postati stavba, za katero so v družbi vojniškega
eno od desetih najuglednejših in družbeno župana in predstavnikov dolgoletnega
odgovornih podjetij v Sloveniji.
poslovnega partnerja Primorje, d. d.
položili temeljni kamen, je zasnovana
Bogate izkušnje, odličen tim zaposlenih po načelu energetske učinkovitosti. S
in lastno znanje so vir številnih inovacij, pravo arhitekturno zasnovo in uporabo
katerim bodo v letošnjem letu dodali še ustreznih materialov bodo pridobili nove
dva nova, inovativna proizvoda. S prof. poslovne prostore, ki bodo vzorčni primer
dr. Novakom iz Visoke šole za tehnologijo kakovostnega bivanja in energetske
in
sisteme,
Energotech
razvijajo učinkovitosti, saj bodo za ogrevanje in
revolucionaren sistem neprisiljenega hlajenje do -10 ˚C znašali nič evrov, kar je
prezračevanja MIKrovent. S priznanim izjemno glede na to, da bo stavba v celoti
celjskim inovatorjem Vilijem Poznikom in steklena.
prof. dr. Petrom Bukovcem iz Fakultete za
Stavbo sta arhitekturno in idejno
kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze zasnovala
direktor
MIK-a
Franci
v Ljubljani ter ruskim znanstvenikom Pliberšek, ki je tudi sam arhitekt, in Igor
Yurijem Yatskom pa razvijajo energijska Žnidar iz arhitekturnega ateljeja Doming
okna, ki bodo prostor oplemenitila s iz Maribora.
Teja Luknar
pozitivno energijo in posledično vnesla v

Idejna zasnova nove poslovne stavbe MIK-a v Arclinu
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Dobrodelni koncert

Dobrodelni koncert za obnovo večnamenskega
prostora v graščinskem parku na Frankolovem
V nedeljo, 30. maja, ob 17. uri, so društva in organizacije v kraju
skupaj s Krajevno skupnostjo Frankolovo organizirali dobrodelni
koncert za obnovo večnamenskega prostora v graščinskem parku
na Frankolovem.
Koncert je potekal v graščinskem parku, kjer so obiskovalci
prireditve uživali v dve in pol urnem poslušanjem znanih
glasbenih gostov. Nastopali so: Vili Resnik, Jernej Dermota,
Iris, Stane Vidmar, Kronika, Ansambel Jurčki, ansambel Cvet,
Ansambel Pogladič, Vitezi polk in valčkov, Domen z Vižarji,
Detel’ca in ansambel Te pa te. Za humor so poskrbeli tako
organizatorji koncerta kot tudi Marjan Roblek. Koncert pa sta
povezovala Janez Dolinar in Danica Godec.
Zahvaljujemo se vsem nastopajočim, ki so nam priskočili
na pomoč, da smo lahko dobrodelni koncert odlično izpeljali.
Iskrena zahvala pa velja tudi vsem članom društev in organizacij,
ki so s svojim vestnim delom pokazali, da lahko izpeljemo še tako
zahtevno prireditev.
Za izvedbo dobrodelnega koncerta so priskočili na pomoč
naslednji sponzorji: Etol, d. d., Kova, d. o. o., Milena Smajlovič,
s. p. Prosignal, d. o. o., Vigrad, d. o. o., Restavracija Fink iz
Slovenskih Konjic, Rafael Brance, s. p., K2 TRADE, d. o. o.,
Celjske mesnine, d. d. in medijski pokrovitelj Radio Rogla iz
Slovenskih Konjic, za kar se iskreno zahvaljujemo.
Prav tako hvala vsem, ki ste se udeležili dobrodelnega koncerta
in s tem pripomogli k začetku obnove objekta. Zavedamo se,
da je ta lokacija objekta idealna za prireditve na prostem, ki jih v
našem kraju ne manjka. Želimo si, da bi objekt čim prej obnovili
in nam bi bil vsem v korist in ponos.
Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS

Slike: J. Vovk
15. julij 2010		 17
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Krajevne skupnosti
TOKRAT ŽE PETIČ TEDEN
PRIJAZNOSTI IN DOBRIH
DEJANJ Z NASLOVOM:
ODPRIMO SVOJA SRCA
Kar ne moremo verjeti, da je preteklo že
pet let, od kar društvo IZVIR organizira
tedne prijaznosti in dobrih dejanj v naši
občini.
Teme, ki so se zvrstile v štirih letih,
so bile: Prijaznost in dobra dejanja med
ljudmi, nato teden prijaznosti v znamenju
znanih Slovenk in njihovem gledanju na
prijaznost, sledil je teden o prijaznosti do
narave in v lanskem letu teden prijaznosti
med generacijama.
Vedno smo gostili znane osebnosti,
ki so z nami podelile svojo modrost in
znanje in tako obogatile vedenje naših
občanov. V lanskem tednu prijaznosti, ki
je bila namenjena prijaznosti do narave,
smo obljubili, da bomo ob petletnici tedna
odprli gozdno učno pot, imenovano po
Modrijanih, pa nam žal ni uspelo. Društvo
Izvir se je namreč prijavilo v letu 2009 na
razpis za razvoj tematskih poti in dobilo
sredstva za izgradnjo poti, a žal sredstev
vse do danes še ni bilo na račun društva.
Tudi evropski mlini meljejo počasi, a
upanje ostaja, da za 6. teden prijaznosti
v letu 2011 gozdno učno pot končno
odpremo.
Glede na težave pri pridobivanju
evropskih sredstev, smo se za letošnji
teden odločili, da povabimo medse tiste
najodmevnejše goste v preteklih tednih in
opredelimo aktualno temo o solidarnosti
med nami, ki je že pregovorno slaba, in
tako potrkamo na naša srca, jih poskušamo
odpreti in našo zaverovanost vase malce

Kot je razbrati iz naslovov, je bila rdeča
nit tedna SOLIDARNOST v različnih
oblikah, ki jo ali pa tudi ne doživljamo
na vsakem koraku in v vsakodnevnem
življenju.
Le nekaj utrinkov bi rada posredovala
tistim, ki vas žal ni bilo na teh večerih, naj
vam povedo, da je bilo vredno prisluhniti
našim gostom, čeprav je topel majski večer
vabil ven pod cvetoče kostanje ali na na
travnik, kjer je čakalo seno.

Predstavitev Antona Komata
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Prisrčen sprejem Štefke Kučan pred Knjižnico v Vojniku
obrniti navzven. Morda do soseda, ki
Topla in prisrčna Štefka KUČAN nam
ga niti ne pogledamo že dolgo, dolgo. je z njej lastno modrostjo povedala, da
Morda vrnemo nasmeh na lica tistim, ki je še kako pomembna solidarnost med
se že dolgo mrko in žalostno držijo bog ve nami in da se vse prične z objemom, ki
zakaj in čemu, morda narišemo nasmešek lahko predstavlja pomoč drugemu, ki je
tistemu otroku, ki je zavržen in trpi v v siromaštvu, nesreči, krizi in pomembno
nekem tujem okolju, kjer ni ljubezni, ne je, da takrat vidiš sovaščana, soseda, ko
topline, morda naredimo nekaj dobrega za resnično potrebuje pomoč.
naše okolje in naravo.
Na večeru s Saro Jerebic smo prav tako
Morda poskusimo to odprtost srca
obdržati še dolgo po tednu prijaznosti in v malem številu lahko doživeli, vsak po
nameniti tistim, ki so potrebni pomoči, svoje, pogled na vzgojo naših otrok, ki naj
nekaj, česar imamo mi preveč ali odveč, ali bi po njenem ne vključevala prav nobenega
pa vsaj obdržati prijazno in odprto srce. fizičnega kaznovanja, torej nasilja, pa
Tako smo v štirih dneh, kolikor je trajal čeprav čisto majčkenega; a mnenja so
letošnji teden z naslovom: ODPRIMO bila različna in prav je tako, da smo si
upali izraziti svoj pogled na vzgojo. A naj
SVOJA SRCA, gostili naslednje goste:
se pridružim gospe Sari, da lahko veliko
-	Štefko Kučan z večerom: Ključ več pomeni tesen in trden objem z mnogo
notranjega miru je solidarnost z ljubezni kot pa klofuta.
drugimi;
Prav ganljiv večer je bil z gospodično
-	Saro Jerebic iz Inštituta Bližina v Celju
Neiro,
ki je predstavila svojo knjigo
z naslovom predavanja: Nenasilje kot
o
njenem
življenju v rejništvu, kjer je
osnova solidarnosti z drugimi;
odraščala
skupaj
s svojo sestro od tretjega
-	Neiro Mikič, rejenko s svojo knjigo o
leta
dalje.
Večer
je bil še zanimivejši, saj
rejništvu, ter rejnico, Jožico Korošec.
je sodelovala tudi rejnica Jožica Korošec,
Naslov
večera:
Solidarnost
in
ki je s svoje strani predstavila vez med
odgovornost za dobrobit rejencev;
otrokom in njo kot rejnico. Kot smo lahko
- 	Antona Komata, pisatelja in ekologa,
slišali, je gospa Jožica dobra rejnica in se
borca za naravo, s svojo najnovejšo njeni rejenci radi vračajo k njej, tudi ko
knjigo: Umetnost preživetja in si ustvarijo svojo družino. A problem je
naslovom večera: Solidarnost in vsekakor drugje, torej v sistemu našega
odgovornost do Zemlje.
rejništva, v odnosu socialnih delavcev do
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teh otrok in še mnogo drugih problemom,
ki jih nihče noče ne videti, še manj pa
slišati. Vsekaor vsakemu priporočam,
da prebere Neirino knjigo z naslovom
Nedosegljive sanje.
Zadnji večer pa je potekal ob druženju
z Antonom Komatom, našim že znanim
gostom,
ekologom,
pisateljem
in
naravovarstvenikom. Tokrat je bil večer
zelo dobro obiskan in prepričana sem, da
je bil sleherni zadovoljen, ker smo izvedeli

Krajevne skupnosti
toliko prikritih resnic o naši prehrani,
okolju, podnebju, kmetovanju, da te glava
boli. Vsekakor pa je ob koncu ponudil
tudi veliko idej za sonaravno vrtnarjenje
in kmetovanje ter možnosti, kako lahko
vsak izmed nas vpliva na naravo in s
tem prevzema solidarno odgovornost do
zemlje, voda in podnebja, torej do našega
čudovitega planeta.
Še malo statistike ob letošnjem tednu.
Povprečno je bilo na vsakem večeru 10
ljudi, največ na zadnjem pri g. Komatu, kar
sicer ni veliko, a kot rada rečem, če bo vsaj
eden izmed nas spremenil svojo navado ali
razvado in nekaj naredil za solidarnost do
drugega, je teden dosegel svoj namen, a
mislim, da mnogo več.
Ob koncu bi se rada zahvalila vsem, ki
so kakor koli sodelovali ali pripomogli, da
je teden uspel, še zlasti pa gre zahvala:
Občini Vojnik, Četisku – g. Lončareviču,
ga. Zagorac v ZOTTL TRADE, Mirku
Krašovcu, Cvetličarnama Rožca in
Vodiflor, voditeljema Rozmari Petek in
Domnu Kočevar, dekanu Alojzu Vicmanu
in p. Cestniku za prostore ter Knjižnici
v Vojniku prav tako za prostor, otrokom
OŠ Vojnik ter POŠ Nova Cerkev, ki so
zaplesali in zapeli ga. Štefki, ter vsem
ostalim nastopajočim, ki so lepo popestrili
večere. Prijazna hvala.
Na zadnje naj povem, da smo v tednu
zbrali tudi nekaj prispevkov, ki bodo
zadoščali za dva otroka, ki še nista bila
na morju, da bosta tja tudi odšla in se
pridružila še dvema, ki bosta letovala iz
zbranih sredstev od prodaje knjige Kaj pa
zdaj? Torej smo omogočili štirim otrokom,
da bodo ujeli majhen košček sreče, ki se
mu reče morje.

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 2010 NA FRANKOLOVEM
Vsak posameznik je že kdaj prišel do spoznanja, da se vsak človek lahko počuti
osamljenega, pozabljenega, kar je še toliko bolj očitno pri starejših krajanih. S
srečanjem želimo dokazati, da jih nihče ni izkopal iz naše družbe, da se zavedamo,
da bomo tudi mi nekoč v njihovih letih; skratka, ne želimo, da bi imeli ta občutek.
Zato smo sklenili, da skupaj s Komisijo za socialna vprašanja in Župnijsko Karitas
Frankolovo organiziramo srečanje starejših krajanov pod šotorom v graščinskem
parku na Frankolovem.
Srečanje je bilo v četrtek, 27. maja 2010, na katero smo povabili 185 naših starejših
krajanov, starih nad 70 let. Udeležilo se jih je 58. Za starejše krajane je bila maša ob
17.00 v cerkvi Sv. Jožefa na Frankolovem. Ob 18.00 smo se zbrali pod šotorom v
graščinskem parku na Frankolovem, kjer so s prisrčnim programom nastopili učenci
Osnovne šole Frankolovo. Vzdušje pa je popestril tudi harmonikar Matic Jošt s
Frankolovega.
Prisotne sta pozdravila predsednik Krajevne skupnosti Frankolovo Dušan Horvat in
župan Občine Vojnik Beno Podergajs. Oba sta vsem prisotnim zaželela obilo zdravja v
želji, da se naslednje leto ponovno srečamo. Po pogostitvi je sledilo prijetno druženje,
za katerega smo prepričani, da je vsem prisotnim ostalo v lepem spominu.
Nastopajočim učencem in učitelju, Marjanu Čretniku, se iskreno zahvaljujemo za
lep kulturni program. Zahvala velja tudi Maticu Joštu, da ga je popestril s harmoniko.
Lepa hvala vsem članicam Župnijske Karitas Frankolovo, ki so prispevale pecivo za
pogostitev.
Posebno pozornost pa smo posvetili prisotni najstarejši krajanki in krajanu na samem
srečanju. To sta že vrsto let Ivana Medved, ki je letos dopolnila 98, in Franc Štante, ki
je dopolnil 88 let. Oba najstarejša krajana na srečanju sta bila zelo vesela, da sta se ga
udeležila in se obenem zahvalila za pozornost, ki sta jo prejela.
Na srečanju smo spoznali, da živijo starostniki v svojem mirnem svetu, ki se zelo
razlikuje od našega mladostno vihravega. Njihov svet je umirjen in ranljiv, naš pa
živahen, nepredvidljiv in zaletav. Presenečeni spoznavamo, da ima naša plat življenja
nekaj skupnega z njihovo. Vsi cenimo življenje, prijaznost, človečnost, dobroto, … po
tej plati smo se z njimi presenetljivo hitro, dobro in sproščeno ujeli. Zato smo sklenili,
da to niso bila naša zadnja srečanja in jih bomo organizirali še vrsto let.

Naj zaključim z mislijo: Odpreti srce,
pomeni videti drugega, ko trpi v nekem
pomanjkanju in mu pomagati, tako da
mu daš, kar imaš ti morda ta trenutek v
izobilju. Ni pomembno kaj!

Mila

Ines Novak
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Slovenija, moja dežela
Iskrene čestitke, dragi Slovenci!
25. junij je bil naš dan. Praznik naše samostojne Slovenije –
dan državnosti. 25. junija 1991 je namreč slovenska skupščina
sprejela Temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije
in Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije, zvečer istega dne je bila
na Trgu republike v Ljubljani slovesna razglasitev samostojnosti.
Slovenska skupščina, v kateri je od volitev aprila 1990
naprej imela večino koalicija Demos, se je začela ukvarjati z
osamosvojitveno zakonodajo julija 1990.
Slovenci smo se za svojo Slovenijo odločili 23. decembra
1990, ko smo glasovali na plebiscitu. Rezultati plebiscita so bili
uradno razglašeni 26. decembra, danes je to dan samostojnosti
in enotnosti. Glasovanja se je udeležilo 93,2 odstotka volilnih
upravičencev; za samostojnost je glasovalo 88,2 odstotka vseh
volivcev.
Jugoslovanska oblast ob razglasitvi ni priznala slovenske
samostojnosti. Oboroženi spopadi med JLA ter slovensko
Teritorialno obrambo in slovensko policijo so se začeli 27.
junija. Jugoslovanski vojaški poseg je bil slabo pripravljen, saj so
podcenjevali slovensko pripravljenost za obrambo samostojnosti.
Mnogi jugoslovanski vojaki niso vedeli, za kaj se borijo, in so
se predajali slovenskim silam. Slovenska vojska in policija sta
v nekaj dneh ustavili več oklepnih enot, vnovič zasedli mejne
prehode, jugoslovansko vojsko na slovenskih tleh pa blokirali
v vojašnicah. Intervencija je bila končana 3. julija 1991 in
jugoslovanska vojska se je začela umikati v vojašnice. Sama se
tega časa zelo slabo spomnim. Vem le, da so občasno tulile sirene
in da je vojska prišla po očeta.
Hkrati z oboroženim spopadom je potekala tudi diplomatska
dejavnost. Zaradi vojaškega posredovanja jugoslovanske strani in
odločnosti, s katero je Slovenija branila pravico do samoodločbe, je
njen mednarodni ugled naglo rasel. Na začetku julija 1991 so se po
posredovanju Evropske skupnosti na Brionih pogajale Jugoslavija,
Slovenija in Hrvaška. Podpisale so brionsko deklaracijo, s katero
je Slovenija sicer uradno za tri mesece zamrznila osamosvajanje,
dejansko pa je le še pospešila njeno izvajanje. Prve države so
medtem že priznale samostojno Slovenijo. Ko je oktobra 1991
trimesečni rok potekel, je Slovenijo v koprskem pristanišču
zapustil zadnji jugoslovanski vojak. Slovenija je uvedla svojo
denarno valuto, tuji diplomati pa so imeli redne stike s slovenskim
državnim vodstvom.
Slovenija je bila jeseni 1991 že samostojna država in je čakala
na priznanje najpomembnejših držav sveta. 15. januarja 1992
jo je priznala večina članic Evropske skupnosti. Samostojno
Slovenijo so priznale vse najpomembnejše države, 22. maja 1992
pa je postala 176. članica Organizacije združenih narodov. Tega
dne je pred sedežem organizacije v New Yorku zaplapolala tudi
slovenska zastava.
To so bili dnevi in meseci ponosa. Takrat smo stopili skupaj
in se s srcem borili za svojo državo. Široki so bili nasmehi in
srca radostna. Bodimo tudi danes ponosni na svoj dom in
naredimo vsak nekaj za takšno zavest. Poglejmo Slovenijo kdaj
tudi z drugačnimi očmi, ne le skozi politiko in afere. Poglejmo
jo kot svojo čudovito zeleno domovino. Slovenija, moja dežela.
Alja Tihle
Slovenijo čutim.					
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Šole in vrtci
USPEŠNI DEVETOŠOLCI OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Aleksandra Rošer
živi v Zadobrovi. Med
šolanjem v osnovni
šoli je osvojila številne
pohvale in tudi nekaj
priznanj: dve bronasti
Proteusovi
priznanji,
bronasto
Preglovo
priznanje,
bronasto
priznanje za tekmovanje na temo
Sladkorna bolezen, dve bronasti Vegovi
priznanji, dve zlati in srebrno priznanje na
tekmovanju iz nemške bralne značke, zlato
priznanje iz angleške bralne značke ter
priznanje za osvojeno zlato bralno značko
pri slovenščini.
V sedmem razredu je pričela z
raziskovalno dejavnostjo in tako skupaj
s soraziskovalci izdelala tri raziskovalne
naloge. Za raziskovalno nalogo Ravnanje
z biološkimi odpadki v Občini Vojnik je
prejela srebrno priznanje, prav tako sta
bili nalogi Vreme in razvoj bolezni vinske
trte ter Stres in stresorji pri devetošolcih
nagrajeni s srebrnim priznanjem.
Sodelovala je v ekipi na tekmovanju
iz prve pomoči. Uspešno je končala štiri
leta glasbene šole in leto v plezalni šoli.
Vpisala se je na I. gimnazijo v Celju.
Jernej
Gačnikar
prihaja iz Vojnika.
Vseh osem let je bil
odličen.
Vseskozi
je rad sodeloval na
različnih tekmovanjih
– iz znanja slovenščine,
kemije,
biologije,
matematike,
fizike,
logike, astronomije ... – in prejel kar
nekaj bronastih in srebrnih priznanj.
Postal je tudi zlati bralni značkar. V 7.
razredu je skupaj s Katarino in z Domnom
sodeloval na TV-kvizu Male sive celice,
kjer so osvojili prvo mesto in sošolcem
prislužili nagradni izlet v Gardaland.
Lani je s sošolcem naredil raziskovalno
nalogo Kmetijstvo v občini Vojnik. Letos
je raziskoval drugo področje, in sicer
je izdelal nalogo z naslovom Ekologija
smrekovega lubadarja v občini Vojnik.
Za slednjo je prejel srebrno priznanje.
V prostem času rad kolesari in se druži
s prijatelji. Vpisal se je na I. gimnazijo v
Celju. Zelo ga zanima veterina, vendar je
končna odločitev še daleč.

Domen Simonič je
star 14 let in prihaja iz
Pristave. Vseh osem let
je bil odličen učenec,
poleg tega pa se je
nabralo veliko nagrad
in priznanj z različnih
tekmovanj.
Gotovo
je najbolj ponosen na
zmago v televizijskem kvizu Male sive
celice v šolskem letu 2007/2008. V kvizu
je sodeloval tudi letos kot posameznik v
Abecedi in dosegel dve zmagi. Vsa leta
je sodeloval pri bralni znački. Bronasto
Vegovo priznanje je osvojil zadnjih
sedem let, srebrno pa le v osmem razredu.
Letos je osvojil še bronasto Cankarjevo,
Proteusovo in Preglovo priznanje ter
bronasta priznanja na tekmovanjih iz
znanja o sladkorni bolezni in iz logike.
Na državnem tekmovanju iz znanja
biologije je osvojil srebrno priznanje, zlato
priznanje je prejel na tekmovanju EPI
Reading Badge. V lanskem šolskem letu
je z ekipo zasedel 8. mesto na državnem
tekmovanju v prvi pomoči, letos pa 3.
mesto na regijskem tekmovanju.
Sodeloval je v ekipi kviza EKORG,
v katerem so zasedli 1. mesto. Že sedem
let trenira atletiko v AD Kladivar Celje.
V sedmem in osmem razredu je izdelal
raziskovalno nalogo in v sedmem razredu
osvojil drugo mesto v Podravski regiji.
Vpisal se je na I. gimnazijo v Celju, ker
meni, da je to najboljša odskočna deska
za uresničitev njegovih sanj, saj se želi
po koncu gimnazije vpisati na Pravno
fakulteto v Ljubljani in postati pravnik.
Lucija Dolšek živi
v Vojniku. V času
šolanja v OŠ Vojnik je
sodelovala v različnih
dejavnostih. Obiskovala
je likovni in lutkovni
krožek
ter
pevski
zbor. Sodelovala je
pri projektu Kapljice
znanosti. Vsa leta šolanja je sodelovala
v bralni znački. V sedmem, osmem in
devetem razredu je sodelovala pri nemški
bralni znački in vsakokrat osvojila
zlato priznanje. V osmem razredu je na
tekmovanju iz biologije dobila bronasto
Proteusovo
priznanje. V sedmem
razredu je izdelala raziskovalno nalogo v
sodelovanju s sošolkama Katarino Žlavs
in Tjašo Župnek pod mentorstvom Milene
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Jurgec in prejela srebrno priznanje, v
sodelovanju s sošolko Tajo Kuzman in
pod mentorstvom Tatjane Hedzet je v
osmem razredu prejela bronasto priznanje,
v devetem razredu pa zlato priznanje. V
devetem razredu je sodelovala v projektu
Turizmu pomaga lastna glava na temo Moj
kraj, moj ponos, kjer je za raziskovalno
nalogo Vojčeva romarska pot prejela
srebrno, za predstavitev na stojnici pa zlato
priznanje. Sodelovala je na tekmovanju v
poznavanju sladkorne bolezni ter osvojila
bronasto priznanje.
Vpisala se je na Gimnazijo Lava. V
svojem življenju želi biti uspešna.
Ula Selčan prihaja
iz Lešja. Je zelo
dosledna pri opravljanju
tajniškega
dela
v
razredu. Vseh devet let
je pela v pevskem zboru
OŠ Vojnik in z njim
dvakrat
odpotovala
na Češko, na katero
ima zelo lepe spomine. V petem razredu
se je priključila projektu ŠKL (šolska
košarkarska liga) ter igrala tudi na
področnih tekmovanjih, kjer so dekleta
dosegala zelo dobre rezultate. Od petega
razreda naprej je vsako leto sodelovala
na atletskem pokalu za mlajše in starejše
deklice ter v
najrazličnejših šolskih
tekmovanjih. Vpisala se je na Šolski center
Celje, evropski oddelek. Želi postati dobra
pravnica.
Špela
Medved
prihaja iz Socke. Je
uspešna pri pouku
in na tekmovanjih.
Od prvega razreda
sodeluje v PGD Socka,
kjer z ekipo dosegajo
odlične
rezultate.
Na
tekmovanju
iz
poznavanja prve pomoči je z ekipo
dosegla 1. mesto na šolskem in področnem
tekmovanju, na državnem pa 8.
V tekmovanje iz znanja fizike je osvojila
bronasto Stefanovo priznjanje.
Vpisala sem se na I. gimnazijo v Celju.
Po končani srednji šoli želi študirati
medicino in postati otroška zdravnica.
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Šole in vrtci
Taja Kuzman živi
v Vojniku. Vsa leta je
bila odlična učenka
z
vsemi
predmeti
zaključenimi odlično.
V zadnjih letih svojega
šolanja v Osnovni šoli
Vojnik je sodelovala
v
tekmovanju
v
Veseli šoli in dosegla srebrno priznanje.
Udeleževala se je tekmovanj iz
matematike in osvojila več bronastih ter
srebrno Vegovo priznanje. Uvrstila se je
na državno tekmovanje iz fizike ter na
državno tekmovanje iz astronomije in na
obeh osvojila srebrno priznanje. Skupaj
z Domnom Simoničem in Martinom
Melanškom je zmagala na televizijskem
ekološkem tekmovanju Ekorg. Udeležila
se je regijskega Cankarjevega in Vegovega
tekmovanja ter regijskega tekmovanja iz
logike. Sodelovala je še na tekmovanjih
za slovensko, nemško in angleško bralno
značko ter osvojila zlata priznanja. S
sošolkami je sestavila tri raziskovalne
naloge: Ravnanje z biološkimi odpadki
v Občini Vojnik, Klop – majhna žival,
velike težave (s katero sta z Lucijo Dolšek
osvojili srebrno priznanje na regijskem
tekmovanju mladih raziskovalcev) in
Oh, ta nova gripa (s katero sta z Lucijo
Dolšek osvojili prvo mesto na področju
zdravstva). V tekmovanju Turizmu
pomaga lastna glava je prejela srebrno in
zlato priznanje. Bila je članica ekipe prve
pomoči OŠ Vojnik, ki je leta 2009 osvojila
prvo mesto tako na občinskem kot tudi na
regijskem tekmovanju, na državnem pa 8.
mesto. Tudi letošnje leto so se uvrstili na
regijsko tekmovanje, kjer so bili tretji.
V šoli je obiskovala lutkovni, likovni,
šahovski, knjižničarski, pevski in
dramsko-recitacijski krožek. Zaključila
je nižjo glasbeno šolo za klavir, ki ga še
vedno igra. V prostem času pleše v plesni
šoli Blue Butterfly dance.
Svoje šolanje bo nadaljevala na
I. gimnaziji v Celju, nato pa se želi
izobraževati na fakulteti. Njen cilj je
pridobiti Zoisovo štipendijo.
Matic
Suholežnik
je Vojničan. Je pravi
velikan.
Zelo
je
aktiven na športnem
področju. Sodeloval je
skoraj na vseh šolskih
tekmovanjih in dosegel
vidnejše rezultate.
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Pet let že trenira rokomet pri
Rokometnem klubu Celje Pivovarna
Laško, pri katerem je zelo uspešen.
Sodeloval je na velikih turnirjih v Franciji,
Nemčiji, na Madžarskem, Slovaškem,
Hrvaškem …
Najbolj je ponosen, da junija odhaja na
OI v Manamo (Kraljevina Bahrain), kjer
bo zastopal svoj rokometni klub in seveda
tudi Slovenijo.
Svoje šolanje bo nadaljeval na Poslovnokomercialni šoli v Celju. V svojem
življenju želi postati profesionalni igralec
rokometa in pridobiti status slovenskega
reprezentanta, ob tem pa pridobiti tudi
izobrazbo, ki mu bo dala širša znanja in
izkušnje. Zadal si je cilje, za katere upa, da
jih bo nekoč izpolnil.
Tilen Lončar je
doma v Vojniku. Prvih
sedem razredov je imel
odličen uspeh, v osmem
in devetem razredu je bil
prav dober. Šolanje bo
nadaljeval na Šolskem
centru Celje, program
Računalniški tehnik.
Leta 2007 je njegovo likovno delo na
natečaju “POTOVANJE IN BIVANJE V
VESOLJU” Slovenska likovna fundacija
med 1056 deli učencev osnovnih in srednjih
šol ter fakultet uvrstila v ožji izbor med
nominirana dela za zmagovalca. Likovno
delo je bilo razstavljeno v Cankarjevem
domu na 13. slovenskem festivalu te
fundacije. Istega leta je sodeloval tudi v
Društvu Mladi gasilec in se udeležil 26.
srečanja mladih gasilcev v Nazarju. Leta
2008 je sodeloval pri nastajanju nemškega
časopisa, dosegel pa je tudi zlato priznanje
na tekmovanju iz nemške bralne značke
EPI LESEPREIS. V letu 2009 je skupaj
z Jernejem Gačnikarjem sodeloval na 9.
regijskem srečanju mladih raziskovalcev
osnovnih in srednjih šol. Udeležil se
je projekta Noč branja na OŠ Vojnik.
Ponovno je dosegel odlično priznanje na
tekmovanju za nemško bralno značko.
Leta 2010 je sodeloval na tekmovanju iz
matematike in fizike ter osvojil srebrno
priznanje iz nemške bralne značke.
Že nekaj let trenira karate, kjer je na
tekmah osvojil nekaj medalj, med drugim
2. mesto na državnem tekmovanju kata
ekipno kadeti 14-16 let na Polzeli. Ukvarja
se z igranjem klaviatur in dosega odlične
rezultate.
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Jerneja
Žgajner
stanuje na Konjskem
pri Vojniku. Poleg vseh
šolskih
obveznosti,
ki jih ni malo, se v
prostem času zelo rada
ukvarja z atletiko.
Trenira pri Atletskem
klubu Kladivar Celje,
kjer dosega dobre rezultate. Vpisala se
je na I. gimnazijo v Celju, splošna smer.
Zanimajo jo jeziki, novinarstvo in vse, kar
je povezano z mediji in s športom.
Katarina
Žlavs
prihaja z Dednega
Vrha
pri
Vojniku.
Vsa
leta
osnovne
šole je imela odličen
uspeh, sodelovala je
na različnih šolskih
tekmovanjih. V 7., 8.,
in 9. razredu je dosegla
srebrno priznanje iz fizike, dve bronasti
Vegovi priznanji, bronasto Preglovo
priznanje, bronasto Proteusovo priznanje,
srebrno Proteusovo priznanje, tri zlata
priznanja iz nemške bralne značke, osvojila
je zlato bralno značko pri slovenščini in
sodelovala v ekipi z Domnom Simoničem
in Jernejem Gačnikarjem, ki je leta 2008
zmagala v televizijskem kvizu Male sive
celice. Osvojila je dve srebrni priznanji
na
regijskem
tekmovanju
mladih
raziskovalcev za raziskovalni nalogi
Ogrožene živali v lovski družini Vojnik ter
Vreme in razvoj bolezni vinske trte, ki ju je
sestavila s sošolkami.
Obiskovala je lutkovni in knjižničarski
krožek in pela v Mladinskem pevskem
zboru. Vedno najde čas tudi za igranje
klavirja in bas kitare v glasbeni skupini.
Vpisala se je na Gimnazijo Slovenske
Konjice, kjer želi že jeseni nadaljevati
šolanje. V življenju želi potovati in
spoznavati nove kraje.
Tilen Kozole prihaja
iz
Nove
Cerkve.
Vseskozi je bil odličen.
Vseh osem let je
sodeloval v pevskem
zboru in pri bralni
znački. Dosegel je drugo
mesto na regijskem
tekmovanju iz znanja
prve pomoči pri Rdečem križu, končanih
ima šest let glasbene šole za klavir in nauka
v glasbi v Glasbeni šoli Šentjur. Sodeloval

Šole in vrtci
je na raznih tekmovanjih in osvojil štirikrat
bronasto Vegovo priznanje, enkrat srebrno
Proteusovo priznanje, za znanje o sladkorni
bolezni enkrat srebrno ter v logiki enkrat
bronasto ... Vpisal se je na I. gimnazijo v
Celju (splošni oddelek). Želi si pridobiti
čim širše znanje.
Karmen
Štrljič
prihaja iz Novak. Vsa
leta je bila odlična
učenka. Sodelovala je
na raznih tekmovanjih,
ki so potekala na šoli.
Vegovo
tekmovanje
iz matematike ji je
nekajkrat prineslo tudi
prvo mesto. Pri tekmovanju iz nemščine
je trikrat dosegla zlato bralno značko,
dvakrat pa iz angleščine.
V prostem času rada riše, posluša glasbo
in se druži s prijatelji. Vpisala se je na
Srednjo zdravstveno šolo v Celju, saj jo
zelo zanima medicina.
Veronika Pirman je
doma v Vojniku. Vsa
leta je bila odlična.
V
prostem
času
igra klavir, po malem
tudi kitaro, pleše hip
hop, vsa leta je pela v
pevskem zboru. Letos
je bila prostovoljka.
V letošnjem letu je osvojila srebrno
državno Proteusovo priznanje in srebrno
državno priznanje v znanju o sladkorni
bolezni. Vseh osem let je osvojila bralno
značko pri slovenščini, dve zlati nemški

bralni priznanji in zlato ter srebrno
angleško bralno priznanje. Izdelala je
dve raziskovalni nalogi. Letos je osvojila
Slomškovo bralno priznanje.
Vpisala se je na Gimnazijo Lava, smer
splošna gimnazija. Zelo jo veseli delo z
ljudmi ter učenje tujih jezikov. Že zdaj je
odločena, da bo v tej smeri potekal tudi
poklic, saj bi najraje postala logopedinja
ali učiteljica.
Matevž Sešel prihaja
iz Vizor. Obiskuje
Glasbeno šolo v Celju,
kjer že šest let igra
kitaro. Letos se je
udeležil
tekmovanja
iz logike in biologije,
kjer je dosegel bronasto
priznanje iz logike
in srebrno iz biologije. Sodeloval je na
likovnem natečaju Vodni detektiv in
zasedel 1. mesto s čudovitimi risbami
vodnih in obvodnih živali, ki so bile na
ogled v šolskih prostorih. Vpisal se je
na I. gimnazijo v Celju, kajti šolanje želi
nadaljevati na Fakulteti za arhitekturo.
Želi postati uspešen arhitekt in upa, da
bomo njegovo ime še kdaj slišali.
Barbara Melanšek
živi v Višnji vasi. Osem
let je bila zelo uspešna
in odlična učenka.
Sodelovala je še na
različnih tekmovanjih
(tekmovanje iz znanja
o sladkorni bolezni,
tekmovanje iz biologije,

kemije, logike, za Cankarjevo in Vegovo
priznanje). Osvojila je slovensko zlato
bralno značko, pri angleški ter nemški
bralni znački je osvojila srebrno priznanje.
Vpisala se je na I. gimnazijo v Celju.
Po končani srednji šoli si želi študirati
medicino in postati zdravnica.
Žan Kovačič je
doma v Vojniku. Vseh
osem let je bil odličen.
Trenira plavanje in zelo
rad kolesari, nasploh
so mu všeč športne
dejavnosti, seveda pa ne
smemo pozabiti veselja
do računalnika in igric
na njem.
Vpisal se je na Gimnazijo Lava –
evropski oddelek. Želi postati farmacevt.
Domen
Gobec
prihaja iz Višnje vasi.
Je zelo dober športnik,
predvsem
košarkar,
saj že štiri leta trenira
košarko, dve leti pa je
sodeloval v ŠKL. Vseh
osem let je prepeval v
pevskem zboru. Končal
je glasbeno šolo za harmoniko, zdaj pa bo
vpisal bas kitaro. Zelo rad ima košarko in
rad kolesari.
Vpisal se je Gimnazijo Celje - Center.
Želi postati profesor ali učitelj.
Milena Jurgec
Foto: Jelka Kralj

ŽUPAN PRI USPEŠNIH
DEVETOŠOLCIH OŠ VOJNIK
V petek, 11. 6. 2010, je bila na Osnovni
šoli Vojnik valeta, na kateri so se
poslovili devetošolci. Pozdravila sta jih
župan Beno Podergajs in Vesna Poteko.
Župan je najboljšim podelil nagrade in
jim zaželel, da bi uspešno nadaljevali
šolanje ter bili uspešni v življenju.
Najboljši devetošolci so: Jernej
Gačnikar, Taja Kuzman, Veronika
Pirman, Karmen Štrljič, Jerneja Žgajner,
Aleksandra Rošer, Barbara Melanšek,
Domen Simonič, Žan Kovačič, Tilen
Kozole, Katarina Žlavs in Špela Medved.
Milena Jurgec
Foto: Igor Fenko
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NAJUSPEŠNEJŠE DEVETOŠOLKE OŠ FRANKOLOVO V ŠOLSKEM LETU 2009/2010
ANA
MARZIDOVŠEK je
največje uspehe dosegla
na plesnem področju.
Za prizadevnost pri
delu Šolskega plesnega
festivala na šoli je dobila
pohvalo
mentorice,
na tekmovanjih pa je
osvojila bronasto in srebrno priznanje. Z
marljivo vadbo se ji je uspelo uvrstiti na
državno tekmovanje, kjer si je priplesala
zlato priznanje. Rada je tudi prepevala in za
večletno sodelovanje v pevskih zborih šole
dobila priznanje. Na športnem področju
je bila uspešna predvsem pri odbojki in
namiznem tenisu. S pridnim prebiranjem
knjig si je prislužila zlato bralno značko.
Ana bo nadaljevala šolanje na Gimnaziji
Lava.
SAŠA BREZOVNIK
je odlična učenka in
športnica, na katero smo
zaradi njene prijaznosti,
skromnosti in vljudnosti
zelo ponosni. S svojim
večletnim
marljivim
in garaškim delom
je dosegala vrhunske
rezultate v smučanju. Letos je postala
državna prvakinja v veleslalomu in
superveleslalomu ter državna pokalna
zmagovalka Velike nagrade Argeta.
Uspešna pa je bila tudi na mednarodnih
tekmovanjih. Prav tako je v zadnjih
letih osvajala odličja na tekmovanjih v
atletiki in odbojki in postala najboljša
športnica šole. Za večletno doseganje
odličnih rezultatov na športnem področju
je prejela priznanje šole. Čeprav je zaradi

tekmovanj in treningov velikokrat ni bilo
pri pouku, je z marljivostjo zamujeno
vedno nadoknadila in se udeleževala tudi
tekmovanj v znanju. Osvojila je bronasto
Vegovo priznanje in zlato bralno značko.
Priznanje je dobila tudi za prepevanje
v šolskih pevskih zborih. Za odlične
rezultate pri pouku in drugih dejavnostih
je dobila knjižno nagrado in se vpisala v
Zlato knjigo šole. Saša bo svojo športno
in učno pot nadaljevala na I. gimnaziji v
Celju.
JASNA
PINTER
je bila aktivna na
različnih
področjih.
Bila je najboljša igralka
namiznega tenisa na
šoli in članica šolske
odbojkarske
ekipe.
Pridno je prebirala
knjige, saj je osvojila
zlato bralno značko in angleško bralno
značko. Več let je prepevala v pevskih
zborih, za kar si je prislužila priznanje.
Na valeti je pokazala, da zna igrati tudi na
kitaro. Na tekmovanjih iz znanja je osvojila
štiri bronasta in eno srebrno priznanje.
Najuspešnejša je bila pri matematiki, saj
je dobila nagrado za osvojeno drugo mesto
na področnem tekmovanju in se uvrstila
na državno tekmovanje. Na šoli ni bilo
večje prireditve, na kateri ni sodelovala,
pogrešali pa jo bodo tudi skavti. Z uspehi
in prizadevnostjo si je prislužila knjižno
nagrado in vpis v Zlato knjigo šole. Jasna
se je vpisala na Gimnazijo Celje – Center.
KLEMENTINA SELČAN je bila na
valeti predstavljena kot slavček razreda
zaradi lepega petja. Veselje do prepevanja

je kazala skozi vsa
leta šolanja in bila
vključena v pevske
zbore, za kar je dobila
priznanje. Da ima rada
knjige, je pokazala z
delom v knjižničarskem
krožku, osvojila pa je
tudi obe bralni znački,
v materinščini in v angleščini. Zbirko
priznanj je dopolnila s štirimi bronastimi
priznanji na različnih področjih in s
srebrnim, ki ga je osvojila na državnem
tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni.
Knjižna nagrada in vpis v Zlato knjigo šole
sta nagradi za njeno vztrajnost pri doseganju
ciljev. Klementina bo naslednje šolsko leto
prepevala in se učila na I. gimnaziji v Celju.
EMA ŽUREJ si
je prislužila knjižno
nagrado in vpis v Zlato
knjigo šole z aktivnostjo
in
uspešnostjo
na
različnih
področjih.
Veliko prostega časa je
porabila za plesne vaje
v Celju in branje tako
slovenskih kot angleških knjig. Posledica
so številna pridobljena priznanja na plesnih
tekmovanjih, osvojena zlata bralna značka
in zlato priznanje za angleško bralno
značko ter srebrno priznanje v tekmovanju
iz angleškega jezika. Uspešna je bila tudi na
športnem področju, predvsem pri odbojki
in namiznem tenisu. Več let je prepevala v
pevskem zboru, za kar je dobila priznanje.
Osvojila je tudi dve bronasti priznanji.
Ema si bo nova znanja in izkušnje
nabirala na Gimnaziji Celje – Center.

PODELITEV NAGRAD
V ponedeljek, 14. 6. 2010, so
devetošolci pripravili program valete.
Obiskala sta nas tudi župan Beno
Podergajs in višja svetovalka Vesna
Poteko.
Kot je že prešlo v navado, sta podelila
občinske nagrade devetošolcem, ki so bili
vsa leta osnovnega šolanja odlični oz. so
imeli povprečje zaključenih ocen nad 4,5.
Letos so bile to učenke: Saša Brezovnik,
Lucija Jošt, Klementina Selčan, Jasna
Pinter, Petra Žlaus in Ema Žurej.
Ob tej priložnosti še enkrat hvala
županu za spodbudne besede učencem,
njihovim staršem in delavcem šole.
Peter Žurej, ravnatelj OŠ Frankolovo
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JUHUHU, POČITNICE SO (SKORAJ) TU!

ZAKLJUČEK PROJEKTA TURIZEM IN VRTEC

Čas hitro mineva in šolsko leto 2009/2010 se poslavlja. V
enoti Vojnik 1 smo z veseljem vstopili v čas pričakovanja poletja,
sonca, morja in še kaj. Čas, ki ga otroci preživljajo v vrtcu,
namenimo bivanju v naravi, petju pesmi, plesu na travniku,
igri z vodo, tekalnim igricam v senci in še in še … Zavedamo
se pomena zaščite pred nevarnim vplivom sončnih žarkov in
dehidracije, zato smo namenili čas v mesecu juniju projektu
»Varno s soncem«. Otroci tako z veseljem uporabljajo različna
pokrivala, sončna očala, sredstva za zaščito ter drug drugemu
ponujajo vodo. Tako nam dnevi minevajo kar prehitro in kar
naenkrat smo dočakali tudi torek, 15. 6., ko smo se odpravili na
prireditev »POZDRAV POLETJU«.

V sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije smo izvedli
projekt Turizem in vrtec – Spoznavamo in raziskujemo grajski
park. Otroci so imeli v sklopu projekta možnost seznanjati se s
parkom kot enim izmed zelenih učnih okolij, spoznati značilnosti
grajskega parka nekoč in danes. Spoznali so nekatera drevesa
in grmovnice ter spremljali utrip parka v različnih letnih časih.
V sklopu izvedenega projekta smo pripravili tudi zaključno
razstavo, kjer smo v besedah, fotografijah in izdelkih otrok
predstavili naše delo.

Irena Podpečan,
ENOTA SOCKA

Pod velikim šotorom smo si ogledali predstavo gledališča
»KU KUC«, nato pa nadaljevali prijetno sončno popoldne v
skupnem druženju in rajanju. Na tako zabaven in prijeten način
smo zaključili še eno šolsko leto. Šolsko leto polno smeha,
plesa, petja, risanja, ustvarjanja, gibanja, opazovanja in še bi
lahko naštevali.
Ostali so lepi spomini, ujeti na številnih fotografijah, in tako
naj za konec rečemo le še to – želimo Vam prijetno in nasmejano
poletje ter kmalu zopet na branje v naslednji številki Ogledala.
Katja Kovač, dipl. vzg.

Pojemo Zemlji
Konec aprila smo na Osnovni šoli Vojnik, natančneje v
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi, pripravili tradicionalni
koncert vseh otroških in mladinskega pevskega zbora OŠ
Vojnik s podružničnimi šolami. Tokrat smo koncert poimenovali
Pojemo Zemlji, saj smo z njim obeležili tudi zaključek dejavnosti
v prizadevanjih, da postanemo ekošola.
Na koncertu so se tako predstavili otroški pevski zbori
podružničnih osnovnih šol Šmartno, Socka in Nova Cerkev ter
trije otroški pevski zbori centralne Osnovne šole Vojnik, Mešani
mladinski pevski zbor OŠ Vojnik pa je pripravil zaključni letni
koncert. Njihove mentorice in zborovodkinje so Milka Kladnik
Sorčan, Jelka Kralj, Sabina Penič, Klavdija Winder Pantner in
Nataša Čerenak.
Koncert, ki je bil tudi letos izjemno dobro obiskan, je zanimiv
predvsem zato, ker se predstavijo vsi pevci OŠ Vojnik. Tako
naenkrat na odru stoji tudi več kot sto pevcev, saj ob zaključku
koncerta skupaj zapojejo kot en zbor.

Pesem ne pozna meja
Od četrtka, 13. maja, do nedelje, 16. maja 2010, so bili
pevci Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik na prijateljskem
obisku na Češkem. V štirih dneh so imeli dva koncerta, in sicer
v Chomutovu ter Karlovyh Varyh. Tokrat je zboru dirigiral Aleš
Kolšek, za plesne korake folklorne skupine in srednjeveških
plesov pa je poskrbela Milanka Kralj.

Barbara Ojsteršek Bliznac

Program je bil sestavljen iz zborovske glasbe, srednjeveškega
plesa ter folklorne skupine, ki je prikazala plese slovenskih
pokrajin. Ob spremljavi na diatonično in klavirsko harmoniko
so pevci in plesalci s svojim prisrčnim in zanimivim nastopom
navdušili poslušalce.
Sodelovanje med zbori traja že vrsto let, češki prijatelji pa
nam bodo obisk vrnili maja prihodnje leto.
Aleš Kolšek
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Intervju
BRANKA PAVŠER
Šolsko leto se je končalo. Z njegovim
zaključkom iz OŠ Vojnik odhaja Branka
Pavšer, učiteljica slovenščine, ki je
na tej šoli delala 42 let. Težko si je
predstavljati, da je v tem času zapustilo
šolske klopi 42 generacij. S svojim delom
je uspešno izobraževala in vzgajala
učence, pripravljala programe za kulturne
prireditve, bila uspešna mentorica šolskega
časopisa Aha in dobra razredničarka.
Rodili ste se v Mariboru, kjer ste
preživljali otroška in mladostna leta v
številni in prijetni družini. Tam ste tudi
študirali. Kako to, da ste se odločili, da
se zaposlite v Vojniku?
Z možem in najstarejšo hčerko smo
živeli v Žičah. Dva meseca sem delala v
Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici. V Žičah
sem sedla na avtobus, se peljala do Loč,
kjer sem presedla na drug avtobus, se
peljala do Poljčan, od tam pa z vlakom
do Bistrice. Potem pa sem šla peš dva
kilometra v hrib do Črešnjevca. Joj, to
se sliši prav neverjetno. Zdaj se že od
leta 1977 vozim v službo z avtom, ker je
do postaje v Šmarjeti čisto predaleč! Pa
avtobus! Ta ti vendar vzame preveč časa!
Vojnik je bil leta 1968 pravo olajšanje.
Moj mož se je vozil v službo v Celje in
sem se peljala z njim. Začel je ob šestih
zjutraj, torej sem bila vsako jutro v šoli že
20 minut pred šesto. Pa sem res iz nekih
drugih časov!
V svojih spominih najdem čas, ko ste
prišli na OŠ Vojnik. Spominjam se tega,
da so učenci vašega razreda odšli na
izlet na Ohrid. Kakšni so vaši spomini
na ta čas?
Bilo je l. 1970. Na šolo je prišel razpis,
s katerim so nas vabili k pisanju spisov
o železnici in vlakih. Najboljši razred
v Sloveniji je bil nagrajen z izletom z
vlakom. Povprašala sem, do kod se iz Celja
pelješ najdalje. »Do Bitole v Makedoniji,«
so mi rekli. Pa sem dejala: »Pa gremo tja in
naprej z avtobusom do Ohrida.«
Sledilo je težaško delo za učence in
zame. To je bila v nekem smislu prava
raziskovalna naloga o razvoju parnega
stroja, vlaka in železnice. Gradivo smo
dobili tudi iz NUK-a. Raziskovali smo s
polno paro. Pisali so vsi: tisti, ki so imeli
slovenščino 5 ali 2. Pridne deklice pa so po
popoldanskem pouku skupaj z menoj do
poznih večernih ur prepisovale spise, da so
bili lepi tudi na pogled.
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No, ampak to je prvi del zgodbe. Potem
so učenci zbrali toliko papirja, da smo
plačali avtobus od Bitole do Ohrida. Veste,
takrat starši niso sodelovali tako kot danes,
ampak so ga učenci vozili z zapravljivčki.
Mladi danes menda sploh ne vedo, kaj je
to.
Čas se neprestano spreminja, vi pa
vseskozi poučujete slovenščino. Kaj s
tega področja ste najrajši pripovedovali
svojim učencem oziroma kaj ste jih
najraje učili?
Najraje sem imela spisje. Vedno se mi je
zdelo najpomembneje, da učenci zapustijo
osnovno šolo opismenjeni. Pred leti so
pisali mnogo več kot danes. Ko sem spise
popravila, so morali napisati popravo, pa
popravo poprave in nekateri celo popravo
poprave poprave. Meni se zdi, da smo
včasih zahtevali od učencev mnogo več.
Danes pa nekateri starši zelo pritiskajo na
učitelje, klicarijo v šolo in na vse mogoče
načine zagovarjajo svoje otroke. Pred
kratkim me je neka mama celo učila, da
osebkov odvisnik ni osebkov, ampak
predmetni. Kot da pač meni ni jasno. Kaj
misliš, kdo je imel prav? Hja, ampak tudi
to je del našega poklica. In tako se dogaja,
da pride z nalogo v šolo le 5 deklic. Pa
da ne bi kdo mislil, da govorim kar tako
na pamet. Zavedam se krute resnice, da
dandanes prihajajo starši iz službe mnogo
kasneje in tudi bolj izčrpani, kot so nekoč.
Pogovarjam se z mladimi starši in kar
strinjam se z njimi, ko razlagajo, da se
šolski sistem ni prilagodil novim razmeram
in potrebam zlasti starejših osnovnošolcev.
Ampak da ne bo pomote, šolski sistem ni
v rokah učiteljev. Mi bi se znali zelo hitro
prilagoditi, saj sami najbolje opažamo
stiske otrok, včasih celo prej in bolje kot
njihovi starši. Danes mnogo staršev ne
uspe pregledati domačih nalog, zvezkov
itd. Vendar ne posplošujem. To ne velja za
vse, da se razumemo.
Dovoli, da se vrnem k vprašanju. Deset
let sem bila mentorica šolskega glasila
Stopinjce, ki so se kasneje preimenovale
v AHA. Večkrat je bilo nagrajeno kot
najboljše šolsko glasilo v Sloveniji. Ta
časopis sem ustvarjala z nadarjenimi
učenci in sem neskončno uživala.
42 let dela je dolga doba. Čas prinaša
neprestane spremembe. Kako ste
doživljali spremembe pri svojem delu?
Neskončno imam rada spremembe.
Končno je človek zaradi sprememb prišel
živet iz jame v 120-nadstropne stolpnice.
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Joj, saj ne vem, koliko nadstropij imajo
najvišje zgradbe. A sem ga zdaj pihnila?
Ne vem, a saj ni pomembno. Kaj bi
spremenili, če bi lahko?
Bože mili! Joj, koliko bi spremenila! Pa
ni v moji moči. Najbolj vesela bi bila, če
bi imeli starši več časa za svoje otroke. Ko
vidim, kdaj pride iz službe moja hči, mi je
neizmerno hudo.
Kaj se vam je iz življenja učiteljice
najbolj vtisnilo v spomin?
Ogromno sem doživela v teh letih.
Lahko bi napisala roman o smešnih,
neumnih, žalostnih in še kakšnih prigodah.
Pa sem menda že porabila prostor, ki ste
mi ga namenili, kajne?
Ne še čisto. Poleg službe na OŠ Vojnik
imate še dve zelo pomembni ‘’službi’’.
Ste mama in babica. Kako ste in še
doživljate to poslanstvo?
Moje tri hčere, njihovi možje in partnerji
in seveda vnuki so zame vse na svetu. Z
besedami ne znam povedati, kako rada jih
imam.
Po toliko letih dela z otroki prihaja
čas, ko se boste poslovili. Ali že imate
načrt, kako boste preživljali dneve, ki
bodo bolj sproščeni in v katerih ne bo
toliko odgovornosti?
Imam načrt, seveda ga imam! Najprej
bom odstranila vse rdeče kulije. Ljubim
spremembe, to sem že povedala. Prodajam
hišo, v kateri sem zadnja leta živela sama
in se selim s Prekorja. Veselim se. Konec
je enega bogatega življenjskega obdobja.
Začenja se novo obdobje, ki bo, prepričana
sem, tudi zelo zanimivo.
In da ne pozabim: Vojnik mi bo ostal
v zelo lepem spominu. Zaradi krasnih
učencev vseh mojih 42 generacij, dobrega
kolektiva in nenazadnje zaradi super
ravnateljice. Imela sem srečo.
Želim vam, da se vaše novo življenje
obogati z novimi, lepimi in s kakovostnimi
dogodki. Živimo predvsem za danes, lepi
spomini pa so pomoč, da je korak od danes
do jutri bolj samozavesten. Hvala vam.
Hvala in tudi tebi srečno!
Milena Jurgec

Šole in vrtci
OBISKALI SMO STARO KMEČKO HIŠO 2010

PROSTOVOLJCI ŠPESOVEGA DOMA PRI
PREDSEDNIKU, dr. DANILU TÜRKU

Učenci 1., 2. in 3. razreda POŠ Šmartno smo se odpravili na
ogled naše krajevne znamenitosti – stare kmečke hiše na Brezovi.

Mladinski svet Slovenije je razpisal natečaj za Naj prostovoljca
leta 2009, na katerega nas je prijavila naša mentorica Irena
Kalšek.

Hiša ima častitljivih 300 let in je še vedno tudi krita s slamo,
zgrajena pa je delno iz lesa, delno pa iz kamenja. V njej smo si
lahko ogledali prostore (črno kuhinjo, »hišo«, lopo, …), pohištvo
ter tudi gospodinjske pripomočke, ki jih je nekoč uporabljala
gospodinja te hiše. Otroci so se tako lahko neposredno seznanili
z življenjem v takšnem domu nekoč.

Prostovoljci OŠ Vojnik v svojem prostem času že kar 4 leta
pridno obiskujemo starejše občane v Špesovem domu. Ker
smo bili res marljivi, nas je predsednik dr. Danilo Türk povabil
na Brdo pri Kranju, kjer smo se srečali najboljši prostovoljci
Slovenije. Na začetku nas je predsednik nagovoril z nekaj
spodbudnimi besedami, nato je spregovoril še minister za
delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik, za njim pa še
predsednik Mladinskega sveta Slovenije Kamal Izidor Shaker.
Po končanem uradnem delu prireditve se nam je predsednik
pridružil na družabnem srečanju. V veliko čast nam je bilo,
da smo se lahko z njim tudi fotografirali. Domov smo odšli
odločeni, da bomo svoje delo zavzeto nadaljevali in spodbujali
še druge k prostovoljnemu delu.

Marjana Pikelj

ZAKLJUČEK ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA
Z mesecem junijem se je zaključila tudi akcija zbiranja
starega papirja po OŠ, podjetja Simbia iz Celja. Zelo prijetno
smo bili presenečeni, da smo se uvrstili na tretje mesto med
podružničnimi OŠ po količini zbranega papirja na učenca in si
zato prislužili simbolično nagrado. Zato hvala vsem, ki ste se
skozi vse leto vključevali v naše akcije in nam pomagali pri
zbiranju papirja.

Klara Podergajs,
8. c, OŠ VOJNIK

RAZISKUJEMO ŠMARTINSKO JEZERO
V okviru projekta »Turizem in vrtec« smo se v enoti Šmartno v
Rožni dolini vključili v raziskovanje Šmartinskega jezera.
Namen projekta je bil:
- Odkrivanje in raziskovanje posebnosti v domačem kraju.
- Pridobivanje znanja za življenje.
- Ohranjanje tesnega stika z naravo.
- Spoznavanje in odkrivanje značilnosti kraja.
- Spodbujanje otrok in staršev, da spoznajo svoj kraj in
njegove posebnosti.
Otroci so se vsakega obiska jezera veselili in se vračali polni
vtisov. Projekt smo zaključili z »Jezersko kraljico«, ladjo, ki nas
je skupaj s starši popeljala naokrog po jezeru.

Sonja in Polona

Marjana Pikelj
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Intervju
Albina Lešnik

odnos do učenja in dela. Kaj v teh časih
pogrešate pri mladih generacijah, pa
takrat niste?

Vaša življenjska pot se je pričela
ob avstrijski meji. Ali je to vplivalo
na vaše znanje tujih jezikov ali so bili
odločilnejši drugi vplivi?
Odgovoriti moram ravno nasprotno
od tega, kar pričakujete. Otroci ob meji
smo se res že od rane mladosti srečevali
s tremi tujimi jeziki, a najmočnejša je bila
vzgoja v ljubezni do materinščine. V vasi
so ljudje, zlasti dedki, babice in tudi starši
govorili tudi nemški jezik, vojaki JLA, ki
so služili vojaški rok v bližnjih karavlah,
so se pogovarjali z nami v srbohrvaščini,
v šoli pa smo se učili angleški jezik.
V šoli ob meji so vsi učitelji posvečali
posebno skrb slovenščini. Ljubezen do
slovenskega jezika sta mi poleg moje
mame vcepila še moj najljubši učitelj v
osnovni šoli in profesorica slovenskega
jezika na gimnaziji v Mariboru. Kljub
vsemu sem želela študirati v Ljubljani
sociologijo, vendar mi starši tega niso
mogli omogočiti. Tako sem vpisala v
Mariboru slovenski jezik. Ker v času, ko
sem študirala, enopredmetnega študija ni
bilo, sem vpisala še angleški jezik.
Na Frankolovo ste kot učiteljica
slovenščine in angleščine prišli na prvo
delovno mesto zelo mladi. Ste sploh
razmišljali o kakšnem drugem poklicu?
Nikoli. Niti en sam dan nisem pomislila
na to, da bi delala kje drugje. Delo na
majhni šoli, kjer smo vsi, ki smo udeleženi
v
vzgojno-izobraževalnem
procesu,
učenci, delavci in starši, ena sama velika
družina, je zame najlepše. Vso pot, ki sem
jo prehodila na svoji osemintridesetletni
poklicni in življenjski poti, bi še enkrat
ponovila.
Vaše učenke in učenci se vas radi
spominjajo, saj ste razvijali pozitvni
OgledalO 4/76
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Če je to res, sem zelo vesela in srečna.
Res je, trudila sem se privzgojiti učencem
pozitiven odnos do dela in znanja.
Prizadevala sem si, da sem se na delo
z učenci kar najbolje pripravila in jim
skušala ponuditi največ, kar sem zmogla.
Upam, da sem bila pri tem uspešna. Res pa
je, da sem od svojih učencev pričakovala
tudi nekaj več. Bila sem zahtevna do sebe
in tudi do njih, to mi danes še marsikateri
od njih tudi pove. Menim, da s tem ni
bilo nič narobe in ponosna sem na svoje
učence, saj so vsak na svoji poklicni poti
uspešni in upam, da tudi zadovoljni. Pri
današnji generaciji pa pogrešam predvsem
voljo do dela, učenci želijo z malo truda
veliko doseči. Premalo so kritični do
svojega dela in znanja, so občutljivi in če
ne »dežujejo« le pohvale, so kar užaljeni.
Moti me tudi pogost odgovor: »Eh, saj je
vseeno!« Zelo pogosto se sprašujem, kaj
smo storili narobe, oziroma, kaj je v družbi
narobe, še zlasti v zadnjem času.
Okoliščine so vas od dela v razredu
odnesle v pisarniško delo. Nam lahko
poveste kaj več o tem?
Očitno sem govorila preveč in
preglasno. V osmem letu dela v razredu
sem imela vedno več težav z glasilkami,
izid operacije pa je bil dokaj negotov.
Na šoli se je odprlo novo delovno
mesto, in sicer delo v pisarni, ki sem ga
lahko dopolnjevala z delom v knjižnici.
Ravnatelj mi je to delovno mesto ponudil
in kljub težkemu slovesu od razreda, sem
delo sprejela. Zavedala pa sem se, da bom
tesen stik z učenci obdržala, saj delo v
osnovnošolski knjižnici zdaleč presega
zgolj izposojo knjig. Ne bi pa bilo pošteno,
če ne bi povedala, da je na mojo odločitev
vplivalo tudi to, da sva se z možem pričela
ravno v tistem času intenzivno ukvarjati s
kmetijstvom.
Tudi pri tajniškem delu ste skrbeli
za vzgojo. Poleg tega ste skrbeli za
knjižnično vzgojo in pustili nedvomen
pečat na obeh področjih. Kaj vam je
ostalo v spominu kot najbolj naporno
pa tudi kot največji uspeh?
Večino svoje poklicne poti sem
pravzaprav preživela v pisarni in v
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knjižnici. Delo s knjigami, ki so že od
mladosti pa vse do danes moja velika
ljubezen, me je pravzaprav »reševalo«.
Administrativnega dela nikoli nisem
vzljubila. Pomagalo mi je, da sem že po
naravi natančna, da spoštujem roke, da
sprejemam vsako delo. Ne vem, kaj naj bi
bil moj največji uspeh na administrativnem
področju, mogoče to, da so mi sodelavci
in učenci večkrat ob različnih priložnostih
dejali, da sem tista, ki ve, kdaj, kje in kako.
Na knjižničarskem področju pa je moj
največji uspeh, tako si vsaj domišljam, da
sem privzgojila mladim rodovom ljubezen
do knjig.
Šolsko delo se je najbolj spreminjalo
prav na področju administracije. Vsi
govorijo o zmanšanju administriranja.
Kako pa ste vi doživljali to dogajanje?
Res so bile na tem področju nenehne
spremembe, ki pa smo jim uspešno
sledili. Administracija se kljub moderni
tehnologiji ni zmanjšala, zdi se mi, da je
je vedno več. Včasih je tudi beseda nekaj
veljala, danes pa je drugače, vse mora biti
napisano »črno na belem«. Postali smo
pravi birokrati in meni to ni bilo nikoli
všeč, a sem zaradi zahtev vedno le pridno
»pisala in pisala«.
Kljub zdravstvenim težavam ste
vztrajali pri delu in uspešno selili celo
šolske arhive v Celje. Kaj vam je še
posebej ostalo v spominu ?
O invalidski upokojitvi nisem hotela
niti slišati in sem vztrajala in zmagala.

Intervju
Opravljeno je bilo veliko delo. V šoli na
Frankolovem do leta 2004 ni bilo nikoli
odbrano in popisano arhivsko gradivo,
vse pa je bilo skrbno hranjeno. V šolskem
arhivu sem našla gradivo še iz konca 19.
stoletja. Vso gradivo je bilo potrebno
pregledati, ustrezno odbrati, popisati in
pripraviti za oddajo v Zgodovinski arhiv v
Celju. Pri delu pa sem tudi uživala, zlasti
pa so me očarale stare šolske kronike
(rokopisi!) in Domoznanska knjiga, ki jo
je napisala gospa Vida Štukelj.
Vaše znanje, izkušnje in odnos ste
prenašali tudi na delo v kraju, še
posebej pri delu Prosvetnega društva
Anton Bezenšek Frankolovo. Kraju ste
ostali zvesti kljub selitvi v Slovenske
Konjice. Kakšni so vaši spomini na ta
dogajanja?
Zame je bilo vedno pomembno in je še, da
je šola, zlasti na podeželju, tesno povezana
z ljudmi v kraju in z dogajanji na različnih
področjih. Od začetkov do danes sem se v
življenje kraja aktivno vključevala, najbolj
v delo društva. Spomini so prelepi, enkratni
in jih je toliko, da jih še ne morem urediti.
Pravzaprav selitev v Slovenske Konjice ni
skoraj ničesar spremenila. Tu, kjer živim
sedaj, še se sploh nisem udomačila.
Na Frankolovem poznate več generacij
staršev in otrok in njihovih otrok in
tako naprej. Nam lahko razkrijete
kakšen nasvet ali spoznanje, ki vam
ga je prineslo dolgoletno poznavanje
Frankolovega ali pa razmišljanja o
starših in otrocih nekoč in danes ?
Na Frankolovem sem pravzaprav še
vedno doma. Kako toplo mi je pri srcu,
ko prispem na Frankolovo in srečam znan
obraz, nekoliko starejši ali še čisto mlad, in
če steče pogovor tudi le o vremenu, je zame
to nekaj najlepšega. Težko mi je govoriti o
spoznanjih, še težje dajati nasvete. Danes
je svet drugačen, mlajši rodovi tudi, to je
treba sprejeti.
Mogoče me še najbolj moti to, da starši
danes otroke preveč razvajajo, oziroma jim
ne postavljajo mej, ko je treba. Tako jim ne
dajejo najboljše popotnice za življenje. Nič
kaj prijetno se ne počutim tudi takrat, kadar
so ljudje z vsem ali z vsakim nezadovoljni.
Sicer pa menim, da je življenje na deželi,
tako tudi na Frankolovem, lepo, prijetno in
kakovostno.

Službeno ne boste več vezani na
Frankolovo. Prav gotovo že razmišljate
o vaši dejavnosti v naslednjih letih.
Pogosto zahajate tudi v Prekmurje.
Ali boste še prisotni na Frankolovem?
Nam lahko razkrijete vaše načrte za
prihodnost?
Načrtov za prihodnost še nimam, ker
o upokojitvi doslej intenzivno nisem
razmišljala. Če bi mi zdravje dopuščalo, bi
z delom v knjižnici še nadaljevala. Prav pa
je, da delo prepustimo mlajšim. Tako bom
svoje upokojenske dni najbrž preživljala
doma v Slovenskih Konjicah z družino,
v Prekmurju, kjer bom skrbela za zdravje,
in seveda na Frankolovem, če bo čas!?
Upokojenci imajo (imamo) baje vedno
premalo časa!

Specialist za male skupine

POSEBNA PONUDBA
OB 10. OBLETNICI!
California & co. – 10 dni
že za 1.895 €
Potovanje okoli sveta – 22 dni
samo 4.990 €
Poglejte si našo ponudbo na
www.condor-travel.com
ali nas pokličite!
03/428 45 50
01/300 27 07
059 084 768

Jure Vovk

PROJEKT: OD AJDE DO …
Projektno delo omogoča bistvene
spremembe v odnosih med ljudmi, katerih
skupni cilj in interes sta kakovosten
razvoj vsakega posameznega otroka,
ki je vključen v vrtec. Ključni dejavniki
uresničevanja tega interesa so: otrok,
njegovi starši in vzgojitelj. V pedagoški
proces pritegne več različnih ljudi, ki z
bogastvom svojih osebnosti razširjajo
otrokovo spoznavno in socialno okolje.
Pri delu v posameznem projektu se otrok
uči na zanj značilen način, skozi lastno
izkušnjo. Z načrtovanjem aktivnosti, pri katerih otrok neposredno sodeluje, dosega
lastno notranjo motiviranost, da prihaja v vrtec.
Tudi v naši skupini je skozi celo šolsko leto potekal projekt, kjer so se otroci
seznanjali z AJDO. Pri načrtovanju in izvajanju vsebin sva uporabili različne pristope
in metode. S projektnim načinom dela sva poskušali otrokom omogočiti, da aktivno
načrtujejo lastne dejavnosti, lastne cilje, lastno pot do rešitve problema. Vsak
udeleženec ima v projektu tudi svojo nalogo in skrbi, da jo opravi čim bolje. Vsak otrok
je samoaktiven, v dejavnost vlaga napor, se trudi, da nalogo opravi, kar pa prispeva k
pozitivni samopodobi in pozitivnemu odnosu do drugih otrok. Ko je otrok pred nalogo,
mora razreševati majhne in večje probleme. Otrok tako krepi svojo voljo in pridobiva
pomembno življenjsko izkušnjo.
Nekaj naših aktivnosti:
• Iskanje informacij o ajdi iz različnih virov.
• Zbiranje receptov za ajdove dobrote.
• Obisk trgovine – spoznavanje in nakup ajdovih izdelkov.
•	Obisk Sorževega mlina – prikaz pridobivanja ajdove moke.
• Opazovanje rasti ajde, ki smo jo posadili v lončke.
•	Obisk pri babici – prikazala nam je pripravo raznih ajdovih jedi.
• Peka ajdove gibanice v vrtcu.
• Izdaja zgibanke z recepti za ajdove dobrote.
•	Sodelovanje na »vaški« tržnici, kjer smo prodajali ajdove izdelke.
•	Obisk kmetije Goršek (zaključek projekta) – peka ajdovega kruha v krušni peči (pri
pripravi kruha so sodelovali tako otroci kot njihovi starši).
Otroci s Sabino in Tatjano iz enote Nova Cerkev
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Intervju
Iršič Štefka

Rojeni ste na Frankolovem. Kakšni so
vaši spomini na čas otroštva?
Odraščala sem v delavski družini, kjer je
denar za preživljanje šestčlanske družine
prinašal le oče. Ko smo otroci prihajali iz
šole, nas je doma vedno pričakala mama,
ki je skrbela, da smo bili zmeraj urejeni,
čisti in siti. Naše razvedrilo so bile igre
z drugimi otroki v vasi, v naravi. Brez
dragih in svetlečih igrač smo bili otroci
srečni. Kljub skromnemu življenju so moji
spomini na čas otroštva neizmerno lepi.
Na Frankolovem ste pričeli s
poučevanjem zgodovine, zemljepisa,
gospodinjstva in glasbene vzgoje
septembra 1973 kot absolventka
Pedagoške akademije v Mariboru. Kaj
vam je ostalo še posebej v spominu na
ta čas?
Poleti 1973 je na moja vrata potrkala
takratna ravnateljica, gospa Olga Pejha,
in me povabila, da sprejmem prosto

delovno mesto učiteljice za zemljepis in
zgodovino. Nisem veliko premišljevala.
Delo na domači šoli sem sprejela kljub
nedokončanemu študiju in kljub temu, da
sem doma imela hčerko Mihaelo, ki je bila
še dojenčica.

Lindek. V 90 letih sem prevzela vodenje
Turističnega društva Frankolovo. Z zelo
dobro ekipo sodelavcev smo načrtovali
novosti v programu društva. Izpostavila
bi mogoče pohodniške poti, ki so danes
postale že tradicionalne.

Kot učiteljica ste poučevali na isti
šoli, ki ste jo obiskovali, in vztrajali
do upokojitve, kar je zagotovo
izjemna izkušnja, ki si jo danes težko
predstavljamo. Kaj bi želeli posredovati
kot vaše osebno opažanje ali kot
napotek?

Na šoli ste povezovali delo v kraju
in raziskovalno dejavnost, kjer ste
dosegli veliko uspehov z raziskovalnimi
nalogami. Na kaj ste še posebej ponosni?

Ko sem 1. septembra stopila pred učence,
sem v zbornici sedela z učitelji, ki so prej
poučevali mene. Lepo sem bila sprejeta, za
kar sem jim hvaležna. Prej moji učitelji,
sedaj kolegi, so mi nesebično pomagali pri
premagovanju prvih težav in me bogatili
s svojimi izkušnjami. To je zame bila
prednost. Prav tako menim, da je bivanje
učitelja v kraju, kjer poučuje, dobro, saj se
lahko tako lažje vključuje v dogajanje v
kraju in bolje pozna okoliščine, ki vplivajo
na razvoj učencev. Dobro poznavanje
okoliščin, v katerih učenci živijo, pomaga
pri delu z njimi, omogoča nam celoviteje
spoznati otrokove posebnosti, potrebe.
Frankolovo ste zaznamovali tudi z
delom v kraju, predvsem pri razvoju
turistične dejavnosti. Katere mejnike v
tem času bi izpostavili?
Včasih smo vsi učitelji sodelovali v
društvih ali se na druge načine vključevali
v delo krajevne skupnosti. Večkrat se
spominjam sodelovanja v volilnih odborih,
zlasti še, ko sem peš, z volilnim materialom
v rokah gazila v globokem snegu v

Svoje poznavanje kraja in dela v
krajevni skupnosti, zlasti na turističnem
področju, sem skušala prenašati na mlajši
rod pri raziskovalnem delu in pri turistični
vzgoji kot izbirnem predmetu. Najbolj me
je veselilo delo na etnološkem področju in
tako smo skupaj z mladimi raziskovalci
raziskali kar nekaj naše
krajevne
dediščine: kapelice, znamenja, mline,
kozolce, ljudsko pesem in še kaj. Veseli
me, da zanimanje za to kažejo tudi mladi,
vsaj nekateri. In če sem kaj svoje ljubezni
do domačega kraja in kulturne dediščine
prenesla na mlajši rod, je to zame uspeh.
Delo v šoli prinaša neprestan izziv
v srečevanju z mladimi, ki prinašajo
vedno nove poglede. Kako vi doživljate
ta srečanja in skupne poti?
Vsaka generacija mladih prinese
nekaj novega. Menim, da je novo treba
sprejemati, združiti z izkušnjami in graditi
dalje. Ko svoje učence vsakodnevno
srečujem kot očete, matere, tudi že babice
in dedke, je seveda naš pogovor nekoliko
drugačen od tistega v šoli, je pa zame
prijeten, saj je vsakodnevni klepet vedno
pomešan s spomini.
Prišel je čas, ko rečemo, da bomo
vstopili v tretje življenjsko obdobje.
Tudi vi povsem zasluženo prehajate v
ta krog veteranov. Že nekaj časa vas
spremljamo kot tudi vzorno babico.
Ali to poslanstvo ostaja? Nam lahko
razkrijete, kaj si želite početi, pa mogoče
doslej niste uspeli zaradi poklicnih
obveznosti?
V pokoj odhajam z veseljem, še naprej
bom babica mojim vnukom Mihi, Luku
in Roku. Sedaj se jim bom lahko še bolj
posvečala. Želim si prebrati tudi kakšno
knjigo več kot doslej, zelo rada se bom
posvetila tudi pohodništvu.
Jure Vovk
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Rdeči križ

Osnovna šola Vojnik je našla svoje talente
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Konec maja smo na OŠ Vojnik pripravili posebno prireditev
z naslovom Osnovna šola Vojnik ima talent, na kateri so se
predstavili učenci nižje in višje stopnje in pokazali, da v sebi
skrivajo ogromno različnih talentov, glasbenih, plesnih in
pevskih.
Na prireditvi, ki je potekala v stilu trenutno aktualne oddaje
izbire slovenskega talenta, je sodelovalo kar 24 posameznikov
oz. skupin iz centralne šole in njenih podružnic, Nove Cerkve,
Socke in Šmartnega v Rožni dolini. Med vsemi nastopajočimi je
strokovna komisija (gospa Olga Kovač, pomočnica ravnateljice,
gospa Mateja Fidler, učiteljica, in gospa Sanja Poljšak Pesan)
izbrala štiri najboljše izvajalce. O vrstnem redu in zmagovalcu je
v zaključnem delu prireditve odločila publika, ki se je odločila,
da so letošnji zmagovalci in prvi talenti šole člani skupine
Mikati s podružnične šole Socka, v sestavi Timea Štraus, Karin
Rajh in Žak Mihael Pesan. Prvi trije uvrščeni so si prislužili lepe
nagrade, vsi pa so vsaj za trenutek postali zvezde, saj so dokazali,
da imajo talent in pogum nastopati pred ogromno publiko.
Posebna zahvala gre tudi moderatorju prireditve Alešu Kolšku
ter vsem, ki so pripomogli k sami izvedbi.

Barbara Ojsteršek Bliznac

Kotli na lesno biomaso
FRÖLING
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- polena
- peleti
- sekanci

����������
����������

GSM: 041 383 383
www.biomasa.si

����������������������������
����������������������������

OgledalO 11/72

15. julij 2010		 31

OgledalO 4/76

Intervju
UČITELJICA, KI ŽIVI S KRAJEM

Stanka Štravs je učiteljica, ki je
svoje življenje posvetila otrokom, ki
prvič prestopijo šolski prag. Veselje do
učiteljskega poklica je bilo že del njenega
otroštva. V Socki, kjer je poučevala 37
let, je bila tudi vodja POŠ, poleg tega pa
je veliko sodelovala s krajem. Prijaznost,
delavnost, vztrajnost, natančnost in
požrtvovalnost, to so lastnosti, ki usmerjajo
njeno življenje. Letos je zapustila ‘’šolske
klopi’’.
Večina ljudi se za svoj poklic odloča že
v otroških letih. Kaj je vas nagovorilo,
da ste postali učiteljica?
Že kot majhna deklica sem se rada
postavljala v vlogo tršice. Zbrala sem
nekaj otrok iz našega bloka in že smo se
igrali šolo. Skoraj vedno sem bila v vlogi
učiteljice. Velik vtis name je naredila
učiteljica prvega razreda. To je bila
starejša gospa Natalija Vrtačnik, ki nam
je bila zares prava mama. Ta moja želja
po učiteljskem poklicu se je nadaljevala.
Po končani osnovni šoli sem se vpisala

na gimnazijo. Ravno tisto leto, ko sem
maturirala, se je v Celju odprl oddelek
za razredni pouk PA Maribor. Ker pa
sem živela v delavski družini in imela
sestro dvojčico, ki je tudi želela študirati,
štipendije pa ni bilo, sem ostala v Celju,
kjer sem brez večjih finančnih sredstev
lahko študirala.
Socka je kraj, ki živi s šolo in šola s
krajem. Kako ste to sprejeli in kakšno je
bilo vaše delo?
Res je, kraj pomaga nam in mi
pomagamo kraju. Udeležujemo se vseh
prireditev v kraju in aktivno sodelujemo
s kulturnim programom. Udeležujemo
se vseh aktivnostih, ki jih organizirajo
različna društva in KS.
V času vašega vodenja POŠ Socka ste
dobili novo šolo. Kakšen je občutek, ko
se preseliš v novo, čudovito zgradbo?
Ni bilo čisto tako. Šele po nekaj letih
bivanja v novi šoli sem prevzela vodenje
POŠ Socka. Ja, selitev v novo šolo je bila
skoraj pred 14 leti. Spomnim se selitve v
nove, svetle, zares čudovite šolske prostore.
Navdušenje je bilo še toliko večje, saj smo
se končno preselili iz stare graščine. Šola
se mi je zdela prečudovita, velika, saj je
imela tri učilnice, telovadnico, knjižnico,
oddelek vrtca … in še vsi prostori so bili
razporejeni v dveh nadstropjih. Oprema v
prostorih je bila nova, lepa in cela šola je
dišala po novem. Tudi delo v takem okolju
je bilo povsem drugačno.
Vaš vsakdanji delovnik se ne konča
ob 14. uri. Kakšno je življenje učitelja v
kraju, kot je Socka?
Po končanem neposrednem delu z
učenci se za nas učitelje prične drugi

del. To je priprava za naslednji dan, ko
razmišljaš, kako bo potekal naslednji dan
v šoli in kako bodo učenci najlažje sledili
zahtevnemu učno-vzgojnemu programu.
Ker pa živim v kraju, kjer poučujem,
se večkrat srečujem z učenci, njihovimi
starši in starimi starši in tako še bolje
poznam njihovo življenje. Večkrat sem
z mislimi pri teh učencih. Priskočim jim
na pomoč, če me potrebujejo, dam toplo
besedo, če to želijo. In se umaknem, če
me ne potrebujejo. Lahko rečem, živim in
diham s krajem. Če živiš v kraju, nisi samo
učitelj. Občasno postaneš tudi hišnik, saj
moraš odpreti šolo za različne priložnosti,
poskrbeti, da pridejo v ponedeljek otroci v
tople prostore, ves čas si na preži, kaj se
dogaja okoli šole, skratka, opaziš vsako
spremembo.
Poslavljate se od »uradnega« šolskega
dela. Kakšni so vaši načrti za naprej?
Počela bom vse tisto, za kar do zdaj
nisem imela časa.
Čemu boste posvetili največ časa?
Ostala bom še naprej babi servis in
razvajala svoja vnučka.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila
vsem, ki so mi pomagali pri uresničevanju
zastavljenih ciljev pri vodenju in delu na
POŠ Socka. Hvala mojemu šolskemu
timu, predstavnikom društev in organizacij
in staršem, ki so bili vedno pripravljeni
sodelovati in pomagati.
Največja nagrada učiteljici je prav
gotovo uspeh njenih učencev v njihovem
življenju. Vem, da je takšnih nagrad v
vašem delu veliko, zato so vam vaši
učenci in njihovi starši zagotovo hvaležni.
V življenju, ki je pred vami in ki prinaša
nove izzive ter doživetja, pa vam želim
čim več lepih in srečnih dogodkov.
Milena Jurgec
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V ČETRTEK, 17. 6. 2010, JE NAŠ VRTEC – VRTEC MAVRICA VOJNIK SVEČANO PREJEL CERTIFIKAT
ZA SISTEM VODENJA KzP – KAKOVOST ZA PRIHODNOST. PODELIL GA JE SLOVENSKI INSTITUT ZA
KAKOVOST IN MEROSLOVJE - SIQ.
V prihodnjih dneh bomo obeležili pridobitev certifikata tudi s slavnostnim dvigom zastave za kakovost, ki bo od sedaj naprej visela
ob slovenski, EU in ekozastavi pred vrtcem. Po dvigu zastave se bodo skupine predstavile s plesom, pesmijo, z rajalnimi igricami, …
KAJ SMO PRIDOBILI Z UVEDBO MODELA KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (KzP)?
Model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP) je zasnovan kot celovito in sistematično spremljanje in vodenje
kakovosti v posamezni vzgojno izobraževalni organizaciji. Med najpomembnejšimi cilji sta:
-	nenehno uvajanje izboljšav v delo vzgojno-izobraževalne ustanove (zavoda) povsod tam, kjer zaznamo, da je to potrebno in s tem
izkazovanje stalne rasti kazalcev kakovosti;
- sistematično razvijanje pristopov, ki vodijo k vedno večji kakovosti vzgoje in izobraževanja.
V modelu KzP so dokaj natančno opredeljene zahteve, razdeljene po posameznih področjih dela. Vrtec oz. zavod mora zagotavljati
skladnost z njimi; način, kako bo to storil, pa določa sam.
Zahteve se nanašajo na vsa področja dela, in sicer:
- splošne zahteve (opredeljujejo pravila delovanja in obvladovanja dokumentacije);
-	voditeljstvo in vodenje (opredeljuje zavezanost vodstva, poslanstvo, vizijo in vrednote zavoda, načrtovanje razvoja, letno
načrtovanje, spremljanje in poročanje, organiziranost, odgovornosti in pooblastila ter vodenje virov);
- razvoj zaposlenih;
- komuniciranje (notranje in zunanje);
- sodelovanje z otroki in s starši;
- vzgojno-izobraževalni proces;
- razvoj;
- nenehno izboljševanje.
Zunanjo presojo so opravili presojevalci SIQ, ki so ugotovili, da imamo vpeljan sistem vodenja kakovosti ter da v svojem delu in
dokumentaciji izkazujemo dovolj skladnosti z zahtevami, da lahko prejmemo certifikat KzP.
Pridobitev certifikata kakovosti in zastave potrjujeta, da ima vrtec model vodenja kakovosti vpeljan in da izpolnjuje zahteve SIQ-ja
(Slovenskega instituta za kakovost).
(N. Kotnik)

Lutkovna predstava oddelka podaljšanega
bivanja na POŠ Nova Cerkev
V oddelku podaljšanega bivanja smo se kar dva meseca trudili,
da bi lahko svojim sošolcem in sošolkam ter staršem predstavili
zanimivo zgodbo.
Zverjasec je zgodba o pogumni miški, ki gre nekega dne na
sprehod skozi gozd (nič neobičajnega). Lačne gozdne živali jo
vabijo k sebi domov, vendar je miška prebrisana, saj ve, da jo
vse želijo pojesti. In tako si miška izmisli Zverjasca ter zgodbo,
da je že povabljena k njemu. Vendar, ko se lačna miška sama
odpravi k zajtrku, se Zverjasec res prikaže … Zaigrali smo
zgodbo o pogumu in iznajdljivosti ter s tem dokazali, da smo
tudi sami takšni.

Pohod na Brnico
Mladi planinci POŠ Nova Cerkev smo se aprila peš odpravili
na vrh blizu Liboj, imenovan Brnica.
Pot nas je najprej vodila od mestnega kopališča v Celju po
ravnici, ob levem bregu Savinje, do zanimivega visečega mostu,
od koder smo se počasi začeli vzpenjati.
Kmalu smo po prijetni poti skozi gozd prispeli na vrh, kjer
nam je trud za hojo poplačal čudovit razgled na Celjsko kotlino.
Ves čas smo ob poti pridno pobirali smeti in se tako priključili
akciji »Očistimo Slovenijo«.
Natalija Mažič

Natalija Mažič
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Reševalci naj bodo
Tako kot prejšnja leta, je letos potekalo že 4. tekmovanje iz
znanja prve pomoči. Pod vodstvom mentorice Irene Kalšek
sta iz naše šole letos tekmovali kar dve ekipi ´reševalcev´,
torej dvanajstih učencev. Naučili smo se marsikaj zanimivega,
poučnega in bistvenega za preživetje, kar nam bo vsem v velik
plus.
Vsaka ekipa je bila sestavljena iz dveh trojk – ki sta sodelovali
skupaj – vsaka trojka pa iz treh ´reševalcev´. Trojke so skupaj
reševale teste iz znanja zgodovine Rdečega križa, Rdečega
polmeseca in Rdečega kristala, teste iz kolesarskega izpita
in teste iz prve pomoči (kako pomagati, kako obviti ud, koga
pokličeš, kako oživljaš … op. p.). Nato sta obe trojki dobili
po dva poškodovanca, ki sta ju morali zavarovati, pregledati,
obviti, se pogovarjati, poklicati reševalce … nato pa so se točke
obeh trojk seštele. Ocenjevalci so imeli težko delo, saj je vsaka
ekipa pokazala svoje znanje, a ker pri tekmovanju odločajo tudi
malenkosti, so ti morali biti pozorni na res vsako malenkost.
´Poškodovanci´ so bili dijaki Srednje zdravstvene šole Celje.
Za obe ekipi je najprej potekalo občinsko tekmovanje na
občinskem združenju Rdečega križa Slovenije v Celju, ki je
potekalo 1. 4. 2010. Med ´reševalci´ so bile ekipe iz Osnovnih
šol Dobrne, Štor, Lave, Hudinje in dve ekipi Vojnika. Po
opravljenem tekmovanju je sledila malica, potem pa razglasitev
rezultatov. Šesto mesto je zasedla ekipa Hudinje, peto Dobrna,
četrtjo mesto Štore, tretje mesto je pripadlo Lavi, prvi dve
mesti – in s tem pravico udeležitve na regijskem tekmovanju
iz znanja RK – pa obema ekipama OŠ Vojnik. Ko smo izvedeli
veselo novico, se nam je odvalil kamen od srca in smo se vsi
od veselja drli in smejali. Polni vtisov (in vrečk z darili) smo se
odpravili domov, a z vednostjo, da nas čaka še več ur trdega dela
in manjkanja od pouka.
Kaj (pre)kmalu nas je čakala druga ovira – regijsko
tekmovanje iz znanja prve pomoči. Dan pred tekmovanjem smo
šele dobili lutke za umetno dihanje in masažo srca, zatorej nismo
pričakovali veliko.
V sredo, 14. aprila 2010, smo se zgodaj zjutraj polni
pričakovanj odpravili na ovinkasto pot do Šmarij pri Jelšah, kjer
je bilo tekmovanje. Iz šole smo odšli ob devetih in se razporedili
v dva kombija, tjakaj pa prišli nekaj do desete ure. Vožnja nas je
izčrpala, a smo se vseeno veselili tekmovanja. Najprej je sledil
žreb za vse ekipe. Naši sta izžrebali črko B in F. Nato so nam
razložili potek tekmovanja in tretjina ekip je šla na prizorišče
nesreče, druga tretjina pisat teste iz znanja RK, ter zadnja
tretjina na kosilo. Testi so bili kot vsa leta sestavljeni na enak
način z enakimi tipi nalog. Poškodovanci pa niso imeli hudih
telesnih poškodb, ´le´ kakšen zlom, zvin, odrgnino ali pa so
bili v nezavesti. Ekipe so se med seboj menjavale po vnaprej
določenem vrstnem redu. Ekipa B je najprej reševala teste, nato
je šla na kosilo, kasneje pa še k nezgodi. Medtem ko je ekipa F
imela najprej teste, potem ponesrečence, kosit pa so šli na koncu.
Sodniki oz. gasilci so bili na 4 postajah, kamor je prišla vsaka
ekipa enkrat. Pokazala se je rahla neorganiziranost, in sicer so
organizatorji preveč časa namenili praktičnemu delu (nezgoda),
saj je naša ekipa (ekipa B op. p.) čakala na svoj nastop kar pol
ure. Po kosilu smo se vsi spet namenili v prostor, kjer smo se na
začetku zbrali in kjer smo pisali teste iz znanja RK. Tam nas je
namreč čakala razglasitev rezultatov. Med enajstimi ekipami je
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zmaga pripadla, kajpada, gostujoči ekipi in šoli, Osnovni šoli
Šmarje pri Jelšah, drugo mesto pa ekipi Osnovne šole Zreče,
kar ju je peljalo na državno tekmovanje, ki je potekalo 8. maja
2010 na Debelem Rtiču. Nam sta pripadli nehvaležni dve mesti.
Tretje mesto ekipi F, v kateri so nastopali: Taja Kuzman (9. a),
Domen Simonič (9. a), Jernej Gačnikar (9. a) – prva trojka,
Špela Majcen (9. b), Urša Siter (9. b) in Ines Kotnik (9. c) –
druga trojka. Četrto mesto pa je dosegla ekipa B, v sestavi:
Špela Medved (9. b), Tilen Kozole (9. b), Katja Komplet (8. c)
– prva trojka, Aleksandra Rošer (9. a), Matic Žvižej (8. c), Klara
Podergajs (8. c) – druga trojka.

Tilen Kozole, 9. B

Dobrodelni Novocerkulani
V tem šolskem letu smo se na POŠ Nova Cerkev pridružili
dvema akcijama, s katerima smo pomagali tistim, ki pomoč
najbolj potrebujejo.
Z zbiranjem zamaškov smo najprej pomagali pri nakupu
nožne proteze, sedaj pa se naše pomoči že veseli nekdo drug, ki
si bo z zbranim denarjem od prodaje zamaškov olajšal vsakdanje
življenje. V Novi Cerkvi radi pomagamo vsem bližnjim, tudi
živalim. Z zbiranjem hrane, igrač, odej, povodcev, košar ipd.
smo dolgočasen vsakdan polepšali živalim iz zavetišča Zonzani.
Na tem mestu naj velja iskrena hvala vsem učencem in njihovim
staršem za skrbno zbiranje in pomoč.
Natalija Mažič

Zamaške
še vedno zbiramo.
Kontejner
se nahaja pri
Gasilskem domu
v Vojniku

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 27/76, 15. JULIJ 2010

VSEBINA:
1. JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2010
2. RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV FINANČNIH POMOČI IN VGRADNJO MALIH ČISTILNIH
NAPRAV ZA KOMUNALNE VODE
3. JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI OSNUTKA SPREMEMB IN
DOPOLNITEV OLN ZA OBRTNO-POSLOVNO CONO ARCLIN
4. RAZPIS: OBNOVA IN RAZVOJ VASI

Uradni del
Na podlagi 5. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. RS, št. 59/06
in 67/06) ter 8. in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj
Občine Vojnik (UPB1 – Uradni list RS, št. 66/2009) Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Vojnik
objavlja

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU
2010
I.
Priznanja občine: zlati vojniški grb, srebrni vojniški grb in
bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet Občine Vojnik ob
občinskem prazniku v začetku oktobra.
II.
Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom, skupinam,
organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom in drugim
pravnim osebam.
Zlati vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno delo
in aktivnosti predstavljajo izjemen prispevek na katerem koli
področju človekove ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za
razvoj, ugled in promocijo Občine Vojnik.
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, za
vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine
Vojnik ali za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot
spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe v zadnjem
obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in
človekoljubnost.
III.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične
in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more
predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki
in mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju,
- podatke o kandidatu,
- naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni ali bronasti vojniški
grb),
- utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa uspeha
ali dosežka,
- morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi
podobnimi uspehi,
- datum predloga.
IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s
posebnim sklepom.
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna vojniška grba
in trije bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ul. 8, 3212
Vojnik vključno do ponedeljka, 16. 8. 2010.
Janez Karo,
predsednik Komisije zamandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
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Spoštovani!
Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 15. občinski
praznik. V preteklih letih smo nekaj priznanj že podelili občanom
in društvom na območju naše občine.
Želimo, da priznanja pridejo v prave roke, zato vas prosimo, da
nam posredujete vaše predloge. Morda je vaš sorodnik, prijatelj
ali sosed tiho storil dobra, inovativna ali zanimiva dela, dosegel
uspehe oziroma dosežke, za katere ve le malo ljudi.
Predlagamo, da izpolnite obrazec na naslednji strani in ga
posredujete na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
ZADNJI ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV je ponedeljek,
16. 8. 2010. Lahko predlagate tudi več kandidatov, društev ali
organizacij ter priložite obrazcu daljšo obrazložitev.
Janez Karo

___________________________________________
(ime in priimek predlagatelja)
___________________________________________
(naslov predlagatelja)
___________________________________________
(poštna številka in pošta)
Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Keršova 8
3212 VOJNIK
Datum: ___________2010
Zadeva: Predlog za podelitev priznanj Občine Vojnik za leto 2010
Na podlagi Javnega razpisa o priznanjih Občine Vojnik (Ogledalo št. 76) predlagam, da prejme priznanje Občine Vojnik:
1. ___________________________________________
		
(ime in priimek, naslov kandidata)
2. Utemeljitev predloga (opis dela, uspeha ali dosežka):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3. Predlagano priznanje: a) zlati vojniški grb
				
b) srebrni vojniški grb
				
c) bronasti vojniški grb
				
(ustrezno obkrožite)
									
								

Podpis predlagatelja:

Uradni del
Občina Vojnik na podlagi 14. člena Statuta Občine Vojnik (Ur.
l. RS., št. 59/06, 67/06) in na podlagi Pravilnika o postopkih
za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/2006) objavlja:

RAZPIS
Za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo malih
(individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne
vode
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav
za komunalne vode do 50 PE.
2. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih
naprav za komunalno odpadne vode na območju Občine
Vojnik. Sredstva so zagotovljena v proračun za leto 2010 v
višini do 20.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50 % vrednosti
posamezne investicije, oziroma največ do 2000 EUR.
b) Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo:
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Vojnik.

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave na
občinskem internetnem portalu Občine Vojnik.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti
na naslov: Občina Vojnik, Referat za komunalo, Keršova 8,
3212 Vojnik do 22. 10. 2010. Prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo v zaprti ovojnici s prepisom »NE ODPIRAJ –
RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE«. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo pravočasno oddane.
5. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Vloge bo komisija obravnavala do 12. 11. 2010. Če vloga ne bo
popolna, bo prijavitelj pozvan v roku osmih dni od odpiranja
vlog, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v tem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost bodo imele vloge z
višjim številom točk.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku
petnajstih dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
do 30. 12. 2010.
6. NADZOR IN SANKCIJE

c) Pogoji:
•	Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o
skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih
čistilnih naprav (UR. l. RS, št. 103/2002).
•	Čistilna naprava mora biti izven agromelioracij, znotraj
katerih se predvideva izgradnja kanalizacij – pisno
informacijo si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi
Vodovod–kanalizacije, d. o. o., Lava 2 a, Celje.
•	Objekt, za katerega se je nabavila čistilna naprava, mora
biti legalen.
• Ne velja za nove gradnje.
• Velja samo za stanovanjske objekte (ne za vikende).

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja
komisija, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet
tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso porabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil
druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila.
Občina Vojnik,
Referat za okolje in prostor ter komunalo

3. VSEBINA VLOGE
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi
prilogami). Razpisana dokumentacija bo na razpolago od dneva
objave javnega razpisa na tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8
Vojnik in na spletnih straneh Občine Vojnik (www.vojnik.si),
rubrika občina – javna naročila in razpisi.
Merila za ocenjevanje vlog
									
1. Nepremičnina stoji na vodovarstvenem območju.
		

DA		
50		

NE
0

2. Vlagatelj rešuje čiščenje dveh ali več stanovanjskih objektov (PE).

30		

0

3. Objekt, za katerega se gradi MČN, je trajno poseljen.

30		

0

		

Informacije v času uradnih ur:
Občina Vojnik
Keršova 8
3212 Vojnik
Telefon: 78-00-626 /Tone Preložnik ali Boštjan Švab/
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VLOGA
Za dodelitev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode

1..Osebni podatki občana/-ke:
Ime in priimek:......................................................................................................................................................................
Rojen/-a:................................................................................................................................................................................
Stalno prebivališče (ulica in kraj):.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Telefonska številka:...............................................................................................................................................................
2. Podatki o objektu/-tih:
Naslov:...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
3..Število oseb s stalnim prebivališčem na naslovu:.............................................................................................................
4..Obvezne priloge:
• Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige.
• Račun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji, s popisom del in materiala ter odgovorno osebo za izvedbo del.
• Izjava lastnika nepremičnine o zaključku izvedenih del (št. 2).
• Izjava izvajalca oziroma dobavitelja, da je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi (št. 1).
• Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne
dejavnosti.
• Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod.
• Kopija katastarskega načrta z vrisano lokacijo ČN.
Znesek investicije (zbir računov):…………………………………EUR

Podpis:……………………...…

Datum:…...……………………

IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE (št. 2)
Ime in priimek:....................................................................................................................................................................................
Rojen – datum in kraj:.........................................................................................................................................................................
Stalno bivališče (ulica in kraj):............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Telefonska številka:.............................................................................................................................................................................
Kot lastnik nepremičnine na naslovu .................................................................................................................................................
na parceli št. ……….K.O. ..................................................................................................................................................................
Vpisani v zemljiški knjigi ali e-knjigi sodišča v ................................................................................................................................
Pod vloženo številko............................................................................................................................................................................
Skladno z določili javnega razpisa Občine Vojnik za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih
ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, izjavljam, da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa
dela, skladna z nameni iz razpisa Občine Vojnik.

Kraj in datum: …………......………

Podpis lastnika nepremičnine oziroma upravičenca:...................................................

IZJAVA DOBAVITELJA/IZVAJALCA (št. 1)

Naziv:..................................................................................................................................................................................................
Sedež:..................................................................................................................................................................................................
Investitor:.............................................................................................................................................................................................
Naslov investitorja oziroma upravičenca:..........................................................................................................................................
Odgovorna/kontaktna oseba izvajalca – telefon :................................................................................................................................

Izjavljamo, da je priloženi predračun oziroma račun za dobavo in montažo male čistilne naprave izdelan skladno s predpisi in z
javnim razpisom Občine Vojnik za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih)
čistilnih naprav za komunalno vodo ter da so vse dobave opreme in dela potekala skladno z veljavno zakonodajo. Račun zajema vse
potrebno za normalno obratovanje opreme. Občina Vojnik ima pred izplačilom sredstev pravico preveriti namensko porabo sredstev.

Datum:……………………...............

Žig:

Podpis:……………………...............

IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE
Podpisana………………………………....kot investitor in …….………………………………….................................................
kot dobavitelj/izvajalec del pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljata, da so bila dne…........……… zaključena vsa dela
in dobavljena vsa oprema po pogodbi št. ……............……….. z dne …...…......………..... in po računu št……........…...…….....,
ki je bil podlaga za dodelitev finančne pomoči za nakup in gradnjo male čistilne naprave ………………………………………………
Kot dokazilo o zaključku del in porabljenih sredstev dela in materiala so priložene kopije računov za dobavljeno opremo
in opravljena dela.

Datum: ……............……….....							

Datum in žig:...........................................

Investitor:……............………..							

Izvajalec:……............………..................

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi Osnutka sprememb
in dopolnitev OLN za Obrtno-poslovno cono Arclin
Osnutek sprememb in dopolnitev OLN Arclin se pripravi za območje, ki obsega zemljišča po obstoječem prostorskem aktu
Lokacijski načrt za Obrtno-poslovno cono Arclin (Ur. l. RS, št. 106/06, 9/07 in 115/07) in dodatnih zemljiščih parc. št. 770/3, 770/5,
770/8, 770/6-del, 952/1-del, 952/3, 953/1 in 954, vse k. o. Vojnik-trg.
Javna razgrnitev Osnutka sprememb in dopolnitev OLN Arclin bo potekala od 10. 7. 2010 do 9. 8. 2010 na sedežu Občine Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik.
V času javne razgrnitve Osnutka sprememb in dopolnitev OLN Arclin bo Občina Vojnik organizirala javno obravnavo. Javna
obravnava bo 28. 7. 2010, s pričetkom ob 15.00, v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
V okviru javne razgrnitve v času uradnih ur Občine ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni Osnutek
sprememb in dopolnitev OLN Arclin.
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Uradni del
RAZPISI
Obnova in razvoj vasi
Objava javnih razpisov Obnova in razvoj vasi ter Ohranjanje
in izboljševanje dediščine podeželja iz 3. osi Programa
razvoja podeželja 2007–2013
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 18. 6.
2010 v Uradnem listu RS objavilo javna razpisa, katerih namen
je izboljšanje kakovosti življenja na podeželju ter ohranjanje
naravne in kulturne dediščine. Objavljena sta javna razpisa iz
3. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 za
ukrepa Obnova in razvoj vasi v višini 15 mio evrov in Ohranjanje
in izboljševanje dediščine podeželja v višini 8 mio evrov.
Ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi
Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter
zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih
območjih.
Sklopi podpor so:
-	Urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih
naseljih.
- Urejanje vaških jeder.
- Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih.
-	Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega
pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško,
športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega
prebivalstva na podeželju.
-	Preselitev kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega
celostnega urejanja.
Vlagatelji so občine.
Višina razpisa znaša 15 mio evrov. Najvišja stopnja pomoči
znaša do 85 % oziroma za preselitev kmetij iz vaških jeder do
100 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike
Slovenije pa 25 %.
Bistveni novosti razpisa sta višji delež sofinanciranja in preselitev
kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja.
Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem
listu RS do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter
zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih
območjih.

Sklopi podpor:
-	Nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični
spomenik, spomeniško območje, nepremična dediščina,
kulturna krajina, naselbinska dediščina).
- Muzeji na prostem.
- Ekomuzeji.
- Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine.
-	Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne
vrednote in kulturno dediščino določenega območja.
Vlagatelji so lahko fizične in pravne osebe ter občine, ki so
lastniki, solastniki ali koncesionarji predmeta podpore ter
pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi
najemniki predmeta podpore za obdobje najmanj 10 let, pogodba
pa mora veljati še vsaj 5 let po izplačilu sredstev. Vlagatelji za
ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne
vrednote in kulturno dediščino določenega območja, so lahko
tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta
oziroma prostora, ki je predmet podpore. Ustanove, ki opravljajo
javno službo varstva kulturne dediščine ali ohranjanja narave
ter izdajajo strokovna soglasja oziroma mnenja v postopkih, ne
morejo biti vlagatelji.
Višina razpisa znaša 15 mio evrov. Najvišja stopnja pomoči znaša
do 85 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike
Slovenije pa 25 %.
Bistvene novosti razpisa so te, da so med vlagatelji tudi
koncesionarji predmeta podpore, povečan je delež sofinanciranja
ter med upravičene stroške so dodani tudi stroški materiala in
dela vlagateljev.
Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem
listu RS do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
Dodatne informacije
Več informacij lahko zainteresirani dobijo na spletni strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: www.mkgp.
gov.si/si/javni_razpisi/
in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:
www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/
oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-7792, od
ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 in v petek od 8.00 do
14.30.
Vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.
Povzela:
Petra Pehar Žgajner
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Požarna varnost
Požarna vaja v Špesovem
domu
Ko so se v toplem pomladanskem
popoldnevu oglasile gasilske sirene, je
marsikdo zaskrbljeno zrl za gasilskimi
avtomobili z utripajočimi modrimi lučmi,
ki so hiteli na hrib, kjer stoji Špesov dom
in od koder se je že valil črn dim. Toda
tokrat ni šlo zares; bila je le vaja, ki smo jo
skupaj organizirali Gasilska zveza Vojnik Dobrna in kolektiv Špesovega doma.
V sklopu predpisanih obveznosti
izvajanja ukrepov varstva pred požarom
smo se odgovorni iz Gasilske zveze in
Špesovega doma sestali že nekaj prej in
skrbno preučili izvedbo vaje, ki je obsegala
tudi delno evakuacijo stanovalcev. Cilj
vaje je pokazati pripravljenost zaposlenih
in stanovalcev v primeru požara, čas,
v katerem bi na mesto požara prispela
gasilska pomoč, ter v kakšnem času lahko
zaposleni mirno evakuiramo stanovalce na
varno mesto.
Akcija je trajala dobre pol ure in
pokazala se je izjemna pripravljenost,
tako gasilskih enot prostovoljnih društev
Vojnik, Dobrna, Nova Cerkev, Lemberg,
Socka in Frankolovo, kot zaposlenih in
stanovalcev, ki so v vaji sodelovali.
Poročilo o poteku vaje je po zaključku
predsedniku
gasilske
zveze
Benu
Podergajsu in direktorju doma Draganu
Žoharju podal poveljnik zveze Ivan
Jezernik, vsem sodelujočim pa se je za
požrtvovalnost zahvalil še direktor doma
in jih povabil na kratko druženje.
Naj omenim še to, da je poleg zaposlenih
v domu na vaji sodelovalo preko osemdeset
gasilcev s trinajstimi vozili in vso potrebno
tehniko, ki bi bila uporabljena v primeru
požara takšnih razsežnosti.
Za kooperativno sodelovanje se še
enkrat zahvaljujemo Ivanu Jezerniku,
ki je v priprave na vajo vložil veliko
truda in svojega prostega časa. Upamo,
da do požara, ko bi bilo potrebno takšno
posredovanje, ne bo prišlo. Pa vendar
smo lahko mirnejši ob spoznanju, da tudi
če bi se to primerilo, smo skupaj dobro
pripravljeni in se lahko ognjenim zubljem
mirno in učinkovito zoperstavimo.

Direktor Špesovega
doma je najprej
poskrbel za varnost
stanovalcev

Gašenje ostrešja
prizidka z vodnim
curkom

Ognjeni zublji so
načeli tudi zadnjo
stran bivalnih
prostorov

Postroj enot Gasilske
zveze Vojnik - Dobrna

Elči Gregorc
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Požarna varnost
Izvleček iz analize – Evakuacija stanovalcev in
osebja Špesovega doma v Vojniku

Utrinki iz Špesovega doma
Topli pomladni dnevi nas kar sami vabijo na klopce, ki so
postavljene okoli doma. Kot da je čez noč vse oživelo, trava
je lepo zelena, gredice z rožami so dobile svoje lastnike, ki jih
skrbno obdelujejo. Ja, resnično smo vsi, po dolgi in mrzli zimi,
čakali letošnjo pomlad.

Vodstvo Špesovega doma Vojnik je sprejelo odločitev, da se
mora v okviru doma starejših občanov izvesti vaja evakuacije
zaposlenih in varovancev. Direktor se je po strokovno pomoč
obrnil na poveljstvo Gasilske zveze Vojnik – Dobrna, na
poveljnika Ivana Jezernika. Po pogovoru sta sprejela odločitev,
da lahko izvedejo skupno požarno-evakuacijsko vajo. V vaji
so sodelovali operativni člani posameznih gasilskih društev v
okviru GZ Vojnik – Dobrna, določeno osebje doma starejših
občanov in del varovancev (okretnih).
S strani GZ Vojnik – Dobrna so vajo vodili in nadzorovali
Ivan Jezernik, Stanislav Božnik in Breda Verbovšek. S strani
Špesovega doma pa vodja evakuacije Rafael Gregorc.
Skupaj smo sprejeli sklep, da se požarno-evakuacijska vaja
izvede v okviru teoretičnega in praktičnega usposabljanja gasilcev,
zaposlenih in okretnih varovancev za izvajanje ukrepov varstva
pred požarom. Vaja se je izvedla dne 7. 5. 2010, ob 16.00, v in na
desnem delu Špesovega doma. Teoretične in praktične priprave
na vajo so se začele odvijati že nekaj dni prej tako na GZ Vojnik
– Dobrna, kot tudi pri zaposlenih v domu. Pri zaposlenih je bil
poudarek na teoretičnem in praktičnem opozarjanju zaposlenih
na njihove zadolžitve ter obveznosti na vaji, na vpliv panike v
primeru ogrožanja in na preteče nevarnosti v času dejanskega
ogrožanja, ko ne bodo takoj zraven v pomoč gasilci in reševalci.
V požarno-evakuacijski vaji so kot opazovalci sodelovali ostali
varovanci doma, predstavniki Občine Vojnik, predstavnik Civilne
zaščite, predstavniki pooblaščene institucije, ki za dom opravlja
strokovne naloge varstva pred požarom, predstavniki GZ Vojnik Dobrna in širša javnost (občani kot gledalci).
V vaji smo imitirali ogenj v kletnih prostorih s filmskim dimom,
alarm je bil sprožen s pomočjo aktiviranja javljalca dima. Vsa
gasilska društva GZ Vojnik – Dobrna so se nato aktivirala po
alarmnem načrtu in sistemu ASK. Gasilska društva so izvozila iz
svojih domov in časi so bili izjemno dobri, saj je v prvih sedmih
minutah prišlo na kraj dogodka kar osem gasilskih vozil. Skupaj
je v vaji sodelovalo 15 vozil in 85 gasilcev.
Delavci podjetja Sintal, na katerega ima dom povezano požarnotehnično varovanje, so se odzvali ob 16.10.
Evakuacija varovancev se je zaključila ob 16.17. Takrat je
vodja evakuacije varovancev sporočila vodji intervenciji, da so na
prostem vsi varovanci, vendar da pogrešajo enega zaposlenega.
Nato so gasilci šli v notranjost objekta in našli pogrešanega ter ga
evakuirali na prosto ob 16.25. 		
Breda Verbovšek,
Ivan Jezernik, VGČ II. St.

Naj se najprej spomnimo in se zahvalimo tistim, ki so nas
obiskali in nam polepšali nekaj popoldnevov: Gledališka
skupina KUD Šmartno v Rožni dolini nam je predstavila
komedijo Snubač, ob dnevu plesa smo zaplesali skupaj z
eksotičnimi plesalkami, nakar so nam ljudski pevci iz Tepanja
peli in igrali viže, s katerimi so si nekdaj krajšali dolge zimske
večere. Pa to še ni vse - do poletja pričakujemo še pevke
Rožice, novo vokalno skupino, ki je nastala iz zaposlenih v
Psihiatrični bolnišnici Vojnik, pa še kakšen pevski zbor ali
narodnozabavni ansambel. Našo galerijo trenutno krasijo slike
Društva likovnikov Slovenske Konjice, čez poletje pa bo svoja
dela predstavil celjski slikar Toni Mohar.
Varovanci pa so se že nekaj časa, pod budnim očesom
mentorjev, pripravljali na športne igre, ki so letos potekale v
organizaciji Doma starejših v Poljčanah. Najbolje so se izkazali
v disciplini metanje žoge na koš, kjer so dosegli skupno tretje
mesto.
Lepe dneve pa smo izkoristili tudi za pomladni izlet. Bili
smo na Ptujski gori, kjer je naš župnik gospod Brecl daroval
sveto mašo, nato pa smo si ogledali še mesto Ptuj in njegove
znamenitosti. Izlet smo zaključili, kot se spodobi, v prijetnem
gostišču ob vznožju Haloz. Ob dobri hrani in kapljici rujnega
so naši muzikantje raztegnili meh, mi pa smo se ob poskočnih
vižah tudi zavrteli. Domov smo se vrnili vsi zdravi in dobro
razpoloženi v poznih popoldanskih urah.
Pred dnevi smo se v domu razveselili nove pridobitve. V
atrij doma je bil nameščen podest (klančina), ki bo tistim z
oteženim gibanjem in tistim, ki so odvisni od invalidskega
vozička, omogočal lažji dostop do atrija doma in dalje do na
novo urejenega parka. Novost je svečano, s prerezom traku,
predal namenu direktor doma s svojimi sodelavci, nato pa so jo
kar po vrsti – prvič seveda s pomočjo zaposlenih – z veseljem
preizkusili vsi, ki jo bodo koristili.
Toliko o dogodkih iz Špesovega doma do jeseni, želimo pa
vsem prijetne počitniške dni.
Elči Gregorc

Vodstvo je bilo zadovoljno z rezultati izpeljane gasilske vaje
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Društva
PROSTOVOLJCI
»Prostovoljno delo
je delo, ki ga po svoji
svobodni odločitvi in
brez materialnih koristi
opravlja posameznica/
posameznik v dobro
drugih ali za skupno
javno korist,« pravi
definicija,
katero
je sprejela slovenska prostovoljna
organizacija. Vendar se za to suhoparno
definicijo skriva mnogo več. Lomijo se
stereotipi, nastajajo prijateljske vezi,
izkušnje bogatijo in so popotnica za
vse življenje. Tudi v Špesovem domu
že peto leto zapored poteka program
prostovoljnega dela »ŽARKI SREČE«,
v okviru katerega prostovoljci, ki so
večinoma učenci Osnovne šole Vojnik,
obiskujejo v domu stanovalce. Po
uvodnem usposabljanju prostovoljce
spoznam z našimi stanovalci, in kot v
šali rečem, dobijo prostovoljci za leto dni
novega dedka ali babico, naši stanovalci
pa posvojijo vnučka ali vnukinjo. Skozi
leto prostovoljec enkrat tedensko obišče
v domu svojega novega dedka ali babico
in kljub temu, da je začetek vedno težak,
se kmalu spletejo pristne vezi. Nelagodje
preraste v smeh, strah pred tišino pa v
sproščene pogovore, kjer ura druženja
še prehitro mine. Ko se konec maja
poslovimo, je ponovno težko in s solzami
v očeh. Tudi letos je bilo tako. Stanovalci
so na koncu povabili vse prostovoljce, se z
njimi poveselili ob pecivu, ki so ga napekli
v domski kuhinji, in jih pogostili s picami,
katere nam je podarila Pizzerija MC. Težko

je opisati žar v očeh, s katerim stanovalci
opisujejo druženja z mladimi prostovoljci,
pa vendarle so spodaj napisane besede
zahvala vsem našim letošnjim žarkom, ki
so v Špesov dom prinesli srečo.
MARIJA
NAHTIGAL
TER
SILVA PIKL: »Anja Grubič in Simon
Podjavoršek sta dijaka Gimnazije Celje.
Sta sošolca in prijatelja. Čeprav nama
je gospa Estera obrazložila namen
prostovoljstva, je bil začetek bolj trd, z
vsakim naslednjim srečanjem pa smo vsi
skupaj postali bolj sproščeni. Na začetku
je hodila Anja k meni, Simon pa k Silvi,
nato pa smo se odločili, da se bomo
skupaj dobivali. Anja je prijetno mlado
dekle, s katero sva se počasi spoznavali
in vzpostavili prijeten kontakt. Sprejela
sem jo kot svojo vnukinjo. Marsikaj jo je
zanimalo, kot na primer: kako sem živela
med vojno, kje sem hodila v šlo, kdaj sem
se prvič zaljubila in podobno. Skozi naša
srečanja smo se spoznavali, opisali svoje
življenje, poglede na določene vsakdanje
probleme doma in v družbi. Včasih sva ju
izprašali kakšno šolsko snov ali pa smo
najbolj uživali, kadar je Simon nabral
regrat ali motovilec in smo si naredili
solato. Poskusili sva tudi jedi, katere imajo
»ta mladi« radi. Tako sva poskusili kebab
in pomfrit, najbolj slastne pa so bile še
vedno solate z jajčko in s krompirjem.
Vedno smo se nasmejali naši lakoti.
Kot da bi bili kdaj v domu lačni! Ker ve
Silva veliko o glasbi (predvsem klasični)
in športu, smo se tudi o tem pogovarjali.
Seveda pa smo se dotaknili tudi kakšne
dobre knjige, zgodovine, turističnih krajev
itd. Obe sva veseli, da sta nama Simon
in Anja v najini življenji prinesla toliko
razvedrila. Zelo smo se navezali drug na
drugega, kot da bi bila najina vnučka. Zelo
ju pogrešava.«
SILVA LOČIČNIK: »Mene je
obiskovala Lea Guček. Kadar me je
obiskala, sem jo pogostila z vročo
čokolado, Lea pa je nato vedno pomila in
pospravila, čeprav ji ne bi bilo potrebno.
Povabila me je tudi na birmo, kjer sem
spoznala tudi njene sorodnike, ki so vsi
tako prijazni kot Lea. Leina mamica in
sestra pa sta me tudi obiskali v domu.
Kljub temu, da se je šolsko leto zaključilo,
me bo še naprej obiskovala v domu.«
JOŽICA MIRNIK: »Na začetku sem
se težko odločila za vstop v program
prostovoljstva, vendar mi zdaj niti malo
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ni žal, saj k meni redno prihaja super
deklica Urša Siter, s katero imava kar
nekaj podobnih izkušenj. Tako kot ona,
sem tudi jaz v mladosti živela na kmetiji
in skrbela za živali. Tukaj sva našli skupen
jezik. Povabila me je tudi na sv. birmo, kjer
sem spoznala njeno družino. Imeli smo
se lepo. V tem času sva se zelo povezali,
zato sva sklenili, da se kljub zaključenemu
programu še naprej videvava.«
ANGELA KOCMAN: »Mene je
obiskovala Hana Potočnik. Najbolj mi
je bilo všeč, ker me je rada poslušala.
Posedeli sva v čajni kuhinji in ob soku je
pogovor hitro stekel. Hana je zelo pridna
deklica, zato sva se velikokrat pogovarjali
o šoli in v katero srednjo šolo bo odšla.
Veselila sem se vsakega četrtka, ko je
prišla k meni vedno nasmejana Hana.«
LUDVIK GORKIČ: »Midva sva
najprej »obdelala« naš dom, kakšno je
življenje v domu. Pokazal sem mu okolico
doma in trto, katero imam posajeno.
Pokazal sem mu tudi fotografije iz mojih
mladih let. Na žalost sem se večkrat počutil
slabo, zato sem tedaj prestavil najino
srečanje. Vesel sem, da je razumel in da
mi tega ni zameril. Ta fant je zelo načitan,
pozoren, nikoli ni brez besed. Rok Jezernik
je izredno radoveden in pogovarjala sva se
tudi o stvareh, katerih sedaj nisem omenil,
so mi bile pa v olajšanje in v veselje.«
ANA NOVAK in TEREZIJA KUKOVIČ:
»Veronika Pirman je bila vedno točna in
pridna. Čeprav smo razpravljale o resnih
stvareh, je bila sobica vedno polna smeha.
Vedno sva bili na tekočem, kaj se dogaja v
šoli, sama pa je naju tudi kaj vprašala. Bila
je zelo pridna, odlična učenka, tako da sva
ji tudi čestitali ob zaključku šolskega leta
za odličen uspeh.«
LJUDMILA HRAŠAN: »Mene je
obiskoval Jernej Špegelj. Večkrat sva
igrala človek ne jezi se in me je vedno
spravil v dobro voljo, čeprav je zmagoval.
S seboj je prinesel knjige in revije in mi
potem kaj pokazal iz njih. Prav tako mi
je prinesel gobeline, katere izdeluje. Zelo
prijazen fant je in želim mu vse lepo tudi
v prihodnje.«
NEŽA COTIČ: »Všeč mi je bilo, ker
sva se pogovarjali tako »po domače«.
Katarina Tadina je zelo v redu punca.
Prinesla mi je album s svojimi slikami,
tako da sem videla tudi njene starše.«

Društva
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
VOJNIK

ANA URGL: »Ana Majcen je mirna
in pametna, predvsem pa zelo čedna.
Čeprav sva bili na začetku zadržani, sva
se kmalu navezali. Pogovarjali sva se, kje
sva dopustovali. Bila je na Norveškem.
Prinesla mi je album, kako je odraščala in
skupaj sva se veselili, ko je dobila nečaka
Julijana, Ana pa je spoznala tudi mojo
hčerko.«
DUŠAN VINDER: »Petra Zorko je zelo
prijazna punca, pa še pametna. Zanima
se za politiko, tako da sva obdelala tudi
kakšne politične teme. Veliko mi je
pomenilo, da me je redno obiskovala. Tako
mi je prirasla k srcu, da je postala moja
vnučka za zmeraj.«
MARIJA BOHINC: »Pokazala sem
ji jopice in zokne, katere sem naštrikala.
Vedno sem jo pričakala s piškoti, da smo
na hitro prebili led in potem je urica hitro
minila. V pogovoru se nama je pridružila
tudi moja sostanovalka Antonija Kočar.
Anja Suholežnik me je razvedrila in vedno
znova sem čakala, da teden hitro pride spet
naokoli.«
SLAVKO NOVAK: »Rebeka Vrečer
je bila v redu, poštena in vedno mi je
priskočila na pomoč pri kakšnem delu,
brez besed in oklevanja, kar se mi je zdelo
zelo dobro in v redu. Včasih je prišla na
obisk s svojim kužkom in smo skupaj šli
na sprehod v okolici doma. Veliko sva se
pogovarjala o njeni šoli in poklicni poti.
Ura je hitro minila in vedno znova sem se
veselil novega srečanja.«
ANGELA ŠKOFLEK: »Špela Medved
je bila moja soseda. Ko je bila majhna, sem
jo večkrat pazila. Ko sem jo po dolgem času
videla v domu, je sploh nisem prepoznala,
nato pa sva začeli obujati spomine. Včasih
je pripeljala na obisk tudi svojo babico.
Pogrešam jo.«

ANTONIJA AMON: »Že lani me
je obiskovala njegova sestrica. Matej
Krašovec ima zelo rad rastline in čebele.
Ima celo svoj panj in je v čebelarskem
društvu. Še sedaj imam rožico, katero mi je
prinesel in sedaj že tretjič cveti. Tudi sama
sem ljubiteljica rož, zato sva takrat, ko je
prišel, skupaj šla gledat cvetlično gredico,
katero obdelujem zadaj doma.«
JOŽEF TRATNIK: »Tjaša Župnek je
večkrat prinesla s seboj harmoniko, nato
pa sva skupaj raztegnila mehove harmonik.
Kar dobro sva se ujela, ker ima Tjaša tudi
frajtonarco. Povabila me je k sebi domov,
kjer mi je pokazala živali, katere imajo
doma (koze, konje, vietnamske prašičke,
ribe v ribniku, goske idr.). Njeni starši so
večkrat prišli pome in me peljali na njene
nastope s klavirjem in harmoniko, skupaj
pa sva se predstavila tudi na domski
prireditvi.«
ANTONIJA OREHEK in MARIJA
VIVODA: »Ko smo se prvič spoznali, je
bila z menoj v sobi še ga. Vivoda. Klara
Podergajs je najprej odšla z njo na sprehod
po domu. Nato pa je obiskala še mene.
Najin čas je bil zelo prijeten. Kmalu sem
ugotovila, da ne bova v zadregi, kaj in o
čem bi se pogovarjali. Zanimalo jo je, ko
sem pripovedovala o mojih šolskih letih,
še posebno o takratnih praznikih in šegah,
kako so se razlikovali od današnjih. Ona pa
je tudi kaj povedala o šoli. Tudi o vsebini
kakšne knjige, ki sem jo prebrala, je z
zanimanjem poslušala. Tudi ona je meni
pripovedovala o knjigah, ki jih je imela
za obvezno čtivo. Najin čas je bil prav
prijeten in nikoli se nisva dolgočasili. Če
bo še želela in zmogla, bom vedno vesela
njenega obiska. Pogrešala jo bom in upala,
da se bo za naslednje leto še odločila in
prišla k meni.«

Poleti je za nas starejše najbolje, da se
držimo sence. Pa vedno ali vsak dan ni
tako. Tudi med ljudi – sokrajane moramo
kdaj pa kdaj, da si malo odvežemo dušo,
kot se reče klepetu. To druženje ali klepet
najlažje opravimo, ko se upokojenci
dobimo na izletu ali na srečanju. Takšno
srečanje je bili v nedeljo, 6. junija 2010,
pri Ivanki Koprivnik v Socki. Srečanja
starejših nad 80 let se je udeležilo le 43
naših članov od skupno 178, kolikor jih
je v našem društvo preseglo to starost.
Ugotavljam, da je od teh nad 80 let vsaj
polovica takšnih, ki bi si želeli druženja
z nami, pa si njihovi otroci, vnuki ali
bližnji sorodniki ne vzamejo toliko časa,
da bi jih pripeljali, čeprav so jim ravno
ti starostniki namenili nekoč veliko časa
in truda – danes pa prav ti, ki so bili
deležni tolikšne pozornosti, nimajo 20
minut časa, da jih pripeljejo na takšno
srečanje. Srečanje je bilo v počastitev
krajevnega praznika in tedna starejših.
Imeli smo meddruštveno tekmovanje v
ruskem kegljanju, in sicer tekmovalo je
kar sedem ekip. Naša ekipa je bila tretja
in jim čestitamo! Tudi to tekmovanje je
bilo v počastitev krajevnega praznika.
18. junija smo gostili strelce z zračno
puško iz Celjske regije oz. pokrajine.
V četrtek, 17. junija, smo se odpravili
na izlet v Avstrijo in si ogledali cerkev
MARIAZELL.
Notranjost
cerkve
je bogato poslikana, poslikali so jo
avstrijski umetniki v 17. in 18. stoletju,
samo podobo Milostne matere Božje pa
naj bi bila izdelana sredi 12. stoletja. Po
ogledu smo se napotili proti domu in
se ustavili na kosilu v Ločah. To je bila
ponovno priložnost za druženje in klepet.
Imeli smo se lepo. Tisti, ki ste to srečanje
izpustili, boste še letos imeli priložnost,
da se udeležite še kakšnega izleta in v
začetku oktobra srečanja pod šotorom,
ko se bomo srečali upokojenci našega
društva, kot je to že nekaj let v navadi.
Pridite, veselo bo.
Sporočamo, da ponovno merimo
krvni tlak in sladkor v krvi. Meritve
opravljamo po ustaljenem času (prvo
sredo v Vojniku, drugo na Frankolovem
in tretjo v Novi Cerkvi). Meritve opravlja
mag. Jožica ŽIBRET iz Nove Cerkve, in
sicer zastonj, za kar se ji v imenu vseh
nas iskreno zahvaljujem. Želim vam
prijetno poletje in vas vabimo, da se nam
pridružite.
Ivan Robačer,
predsednik DU

Estera Štante
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Društva
Gasilci PGD Nova Cerkev blesteli na državnem
tekmovanju

Gasilke so pomagale cerkvi

Po velikem uspehu na regijskem tekmovanju se je za vseh 9
ekip PGD Nova Cerkev pričelo trdo delo in veliko odrekanja. Da
vložen čas in trud nista bila zaman, se je pokazalo na najvišjem
gasilskem tekmovanju – državnem tekmovanju 2010.

Člani na tekmovanju v Celju
Najprej so svoje znanje 5. junija v Lipovcih pokazali najmlajši.
Zasedli so: pionirke 6. mesto (43 ekip), pionirji 7. mesto (47 ekip),
mladinke 17. mesto (39 ekip) in mladinci 5. mesto (50 ekip).
Rezultati so bili zelo izenačeni in z malo sreče, ki nam tokrat res
ni bila naklonjena, bi posegli prav po vrhu.
Drugi del – tekmovanje za članske ekipe se je odvijal 19. junija
v Celju; tu pa smo posegli prav po vrhu. Rezultati: članice A 2.
mesto (30 ekip), člani A 8. mesto (30 ekip), članice B 3. mesto
(29 ekip), člani B 3. mesto (31 ekip) in starejši gasilci – veterani
22. mesto (44 ekip). Ob razglasitvi rezultatov so za bolj svečano
podelitev poskrbeli rogisti in Godba na pihala iz Nove Cerkve.
Takšnih rezultatov bi bila vesela marsikatera gasilska zveza v
Sloveniji, kaj šele društvo!
Da naše članice niso od muh kažejo tudi na tekmovanjih za
pokal Gasilske zveze Slovenije, saj so na obeh dosedanjih tekmah
(v Kamencah in Hajdošah) premagale močno konkurenco.

VSEM EKIPAM ISKRENO ČESTITAMO!
Več o aktivnostih in dogajanju v PGD Nova Cerkev lahko
izveste na spletni strani www.pgdnovacerkev.si.

Da gasilke – članice društev Gasilske Zveze Vojnik - Dobrna
niso aktivne samo v svojih društvih, smo lahko videli v sredo, 9.
junija, v Vojniku. V popoldanskem času se jih je 29 zbralo pod
šotorom v industrijski coni in v rekordnem času so pripravile
pakete, ki jih je cerkev potrebovala za 13. evharistični kongres
13. junija v Celju. Da so roke bolje stekle, je na začetku
pripomogla molitev, med premorom se je čula pesem, po
opravljenem delu pa so se še okrepčale z okusnim bogračem, ki
so jim ga pripravili organizatorji. Za pomoč se jim vsem iskreno
zahvaljujem!
Beno Podergajs,
predsednik GZ Vojnik - Dobrna

Še letos v naši garaži
Če si nečesa res želiš, se razveseliš vsake novice, ki je
povezana s to željo.
Že to, da je podvozje Mercedes Atego za naše vozilo GVC
16/25 v Celju, je bil vzrok za naše veselje. Podvozju še sledi
izdelava nadgradnje, ki smo jo zaupali GNV, d. o. o. Celje in
proti koncu leta bo rdeč lepotec v naši garaži. Seveda pa smo
v prvi polovici leta tudi marsikaj počistili, popravili, pogasili,
razvozili, postavili … Pripisali bi lahko še marsikateri glagol in
če lahko le-temu določimo osebo, število in čas, bomo napisali
samo to: aktivni člani PGD Frankolovo, v polnem številu, ob
vsakem času.

Mladina v Lipovcih
Srečko Sentočnik
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Društva
TABORJENJE MLADINE GASILSKE ZVEZE
VOJNIK – DOBRNA
Mladinska komisija GZ Vojnik – Dobrna je v mesecu maju
pripravila trodnevno taborjenje za najmlajše.

Tabor se je odvijal v prijetnem planinskem okolju Kala, udeležilo
pa se ga je 48 mladih iz vseh šestih društev naše gasilske zveze.
Program je bil zelo pester, v ospredju pa je vsekakor bilo
gasilsko izobraževanje za pridobitev znanj osnovnih, najmlajšim
gasilcem razumljivih vsebin. Svoje spretnosti pa so mladi lahko
pokazali pri vezanja vozlov, nudenju prve pomoči, gašenju z
gasilnikom in drugih veščinah.
Prav prijeten je bil tudi vzpon na Mrzlico in vrnili smo se z
dodatno energijo, ki smo jo porabili na igrišču v raznih športnih
igrah, kjer je morala ekipa mentorjev seveda športno priznati
poraz.
Ob družabnih večerih pa je bilo veliko smeha in dobre volje,
saj so odkrivali Gasilske talente med seboj. Poskrbeli so tudi za
dobro glasbo ob tabornem ognju, kajti naši mladi znajo odlično
zaigrati na harmoniko.
Zaključek tabora je bil v znamenju preizkusov znanja za
preventivno značko. Vsi kandidati so uspešno opravili preverjanje
in so s ponosom prejemali priznanja in svoje prve čine.
Vse tri dni smo se imeli odlično, saj smo združili prijetno s
koristnim, ob tem pa so se stkala še nova prijateljstva.
Prav je, da se zahvalimo GZ Vojnik - Dobrna, ki nam je
omogočila to taborjenje, strokovnim sodelavcem za prijetno
izobraževanje, mentorjem, saj je tabor minil brez nezgod, in
nazadnje tudi vsem mladim, ki so bilo tako prijetni in so dokazali,
da rastejo v prave gasilce.
Boštjan Selčan

GODBA NA PIHALA NOVA CERKEV

Fantje vokalne skupine In spiritu zlati na
tekmovanju v Bratislavi
Vokalna skupina In spiritu, ki jo sestavljajo umetniški vodja
Tomaž Marčič, Amadej Šopar, Črt Ferant, Luka Juteršek, Aljaž
Pavlin, Anžej Gračner, Anže Lipičnik, Peter Osetič in Benjamin
Krajnc, se je udeležila 5. mednarodnega festivala pevskih zborov
Musica Sacra v Bratislavi, ki je potekal od 20. do 23. maja 2010
v organizaciji Bratislava Music Agency. Skupine je ocenjevala
mednarodna žirija, ki je bila sestavljena iz naslednjih članov:
Mike Brewer (GB), Wolfgang Ziegler (A), Richard Dubra (LV)
in Milan Kolena (SK).
Člani vokalne skupine In spiritu so se s tekmovalnim
programom predstavili v soboto, 22. 5. 2010, v kategoriji
komornih zasedb od 6 do 15 pevcev. Izvedli so štiri sakralne
pesmi in prejeli zlato plaketo ter osvojili 26 od možnih 30 točk.
Podelitev je bila v jezuitski cerkvi po skupni sveti maši, pri kateri
so kot ena izmed izbranih skupin zapeli skladbo iz tekmovalnega
programa, in sicer Oče naš Vatroslava Lisinskega. Slovesnost
je v živo prenašal slovaški katoliški radio. Po podelitvi je vsak
zbor izvedel še eno pesem po lastni izbiri in In spiritu je vsem
poslušalcem pobožal ušesa s slovensko ljudsko Angelček varuh
moj. Nastopile so še skupine iz Slovaške, s Češke, z Madžarske,
iz Rusije, Estonije, Latvije, s Hrvaške, iz Avstrije in s Švedske.
Vsi žiranti, ki so bili prisotni na sklepni večerji, so izpostavili
medsebojno usklajenost in muzikalnost pevcev te skupine.
Na trenutke so kar težko verjeli lastnim ušesom, kajti kritike
so bile izredno pozitivne. Čeprav so šli fantje na tekmovanje
dobro pripravljeni in z željo, odpeti čim bolj kakovostno, si niso
predstavljali, da bodo prejeli zlato plaketo.
Dan pred tekmovanjem so si z vodičem ogledali staro mestno
jedro. Proti koncu ogleda po mestni Hvezdoslavovi aveniji, kjer
sta na desni ameriška ambasada in prestižni hotel Carlton in
pred njim lepa Operna hiša, se je na levi strani pod drevesnimi
krošnjami prikazal lep podolgovat bazen ca. 50 m x 5 m, z
mostičkom na sredi. Tomaž je v vsem svojem zanosu obljubil,
da se bo okopal v tem plitkem bazenu, če osvojijo zlato. Takrat
so se vsi nasmejali in si mislili, da bo ostal suh. Pa vendar so
se tja vrnili po polnoči tekmovalnega dne, kajti Tomaž je držal
besedo in zaplaval v osvežujočo jutranjo kopel, s tem pa je do
solz nasmejal ostale člane skupine.

Godba na pihala iz Nove Cerkve je nepogrešljiva. S svojimi
nastopi in igranjem na raznih prireditvah, koncertih, slavnostnih
odprtjih tako v domačem kraju, kot drugod popestri vzdušje.
Poseben dogodek pa je obeležila v nedeljo, 4. julija, ko je
svojemu
članu
Bojanu Pekošaku
iz Nove Cerkve
zaigrala na domu
ob
njegovem
praznovanju
petdesetega
rojstnega
dne.
Iskrene čestitke.
Mihaela HREN

In spiritu skupaj z žirantom Mikom Brewerjem
po prejeti zlati plaketi
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Društva
TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO SPET V ELEMENTU
Turistično društvo Frankolovo je društvo
z dolgoletno tradicijo, saj v letošnjem letu
praznuje že 55-letnico delovanja. Seveda
so bili v vseh teh letih vzponi in padci. V
tem času se je zamenjalo že lepo število
vodstev, ljudi, načrtov. Kot govorijo
zgodovinska dejstva, je bilo naše društvo
eno najnaprednejših v kraju.
Mnogokrat se zgodi, da problemi in
umazana podtikanja prevladajo nad
druženjem in delom za skupnost, da
enostavno poide tista zagnanost in
enotnost, brez katere društvo ne more
delati. V lanskem letu se je v našem
društvu zgodilo prav to.
Težko je bilo začeti znova, vendar zavest,
da je velika škoda, če društvo propade in
imetje brezplačno preide v popolnoma tuje
roke, nas je nekatere spodbudila, da sedaj
z novim vodstvom nadaljujemo. Naša
prva naloga je torej bila sprememba in
uskladitev Statuta društva z Zakonom o
društvih. Spremembe so člani potrdili na
rednem občnem zboru v mesecu marcu, v
mesecu maju pa tudi Upravna enota.
Kot dolgoletna članica društva sem od
lani tudi predsednica in z novim Izvršnim
odborom želimo ohraniti tiste aktivnosti,
ki so se že v preteklosti izkazale kot zelo
odmevne. Zanesljivo je to novoletni nočni
pohod na Lindek Po poteh grajske pravljice,
ki ga organiziramo prav na novoletni dan
in se ga je udeležilo že do 700 pohodnikov.
Pohodniki pridejo od vsepovsod, nekateri
niso zamudili niti enega samega pohoda in
se vsako leto znova vračajo.
Druga taka prireditev je Cvetlični sejem,
ki tudi privabi veliko število ljudi. Letos
je bil še posebej odmeven, saj smo imeli
tudi glasbenega gosta. Z nami je bil Asim
Maslo – Aki, ki je sodeloval tudi v TV

oddaji Slovenija ima talent. Resnično je
dvignil vzdušje na sejmu, da je bil takšno,
kakršnega si želimo tudi v prihodnje. Poleg
tega so predsedniki društev v kraju dobili
nalogo, da na veliko pripravljeno platno
narišejo, kako naj bi izgledal obnovljeni
večnamenski objekt, za katerega smo
zbirali sredstva na Dobrodelnem koncertu
konec maja. Ga. Hilda je pekla štraube,
to je pecivo, ki so ga pekle že naše
babice. Izmed članov društva, ki so za
letos že plačali članarino, smo izžrebali
3 dobitnike, ki so dobili vsak po 10 rož.
Krajani so naša prizadevanja nagradili z
lepim obiskom. Kot vsako leto, je tudi letos
vsako gospodinjstvo in vsak član društva
prejel po eno rožo. Cvetličarka Darja
Srebot, ki je sicer naša domačinka in je
letos z nami sodelovala prvič, je pripravila
resnično lepo cvetje. Z nami pa je bil tudi
cvetličar Jamnišek z Dobrne. Obema se za
sodelovanje lepo zahvaljujemo.
Sicer pa sodelujemo z društvi v kraju,
poleg že omenjenih, prirejamo še več
manjših prireditev, kot so nekatere
delavnice in pohodi. Zelo lepo nam je
letos uspel jutranji pohod na Špičasti vrh.

Na velikonočni ponedeljek pa nam je
zagodlo vreme, da je odpadel Velikonočni
pohod na Stenico. Nadoknadili ga bomo v
jeseni.
Sodelovali smo tudi pri prireditvi, ki
jo je v začetku junija imela v Vojniku
Športna unija Slovenije. Del obiskovalcev
se je z dvema avtobusoma odpeljal na
ogled kraja v Novo Cerkev, kjer jih je
gostilo domače TD, od tam pa so prišli
k nam. Združili smo prijetno s koristnim
in jih po kratki predstavitvi našega kraja
in njegovih zanimivosti peš popeljali na
Gojko, kjer smo jih pogostili z domačim
pecivom in pijačo. Še celo popoldne bi
lahko klepetali, če nas čas ne bi preganjal,
tako da smo se morali posloviti.
Skrbi pa nam povzroča Zidanica
Črešnjice, za katero iščemo rešitev.
Problem je v tem, je objekt v slabem stanju,
društvo pa nima denarja, da bi ga obnovilo.
Recesija se kaže na vseh področjih, zato
tudi prodaja trenutno ne pride v poštev.
Morali mu bomo najti neko vsebino in
se potem prijaviti na razpis za sredstva.
Za začetek smo pri Zidanici opravili dve
delovni akciji in če nam bo uspelo, bi
jo radi uredili do te mere, da bi jo lahko
oddajali za piknike.
Zahvaljujem se vsem, ki ste podprli
naše delo in to tudi pokazali s tem, da ste
plačali članarino, prispevali dobitke za
srečelov, prišli na oba občna zbora in na
naše prireditve. Tako vemo, da smo na
pravi poti, da cenite naše delo.
Če imate kakšen predlog o delu, kakšno
dobro idejo ali pa kar tako, nam lahko
pišete na e-naslov: turisticno.drustvo.
frankolovo@gmail.com ali si naše
aktivnosti ogledate na facebooku.

Program je povezovala predsednica Turističnega društva Frankolovo Irma Blazinšek
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Društva
PRVOMAJSKE BUDNICE
Godba na pihala iz Nove Cerkve že vrsto let ob prazniku dela, 1.
maja, v zgodnjih jutranjih urah z budnicami preseneti prebivalce
občine Vojnik. Tako je tudi letos igrala koračnice in druge skladbe
v Socki, Novi Cerkvi, Lembergu, na Frankolovem in v Vojniku.
Ljudje so navdušeno spremljali njene nastope. Svoj nastop je
godba zaključila v Celju na celjskem bazenu, kjer so bili častni
gostje.
Iskrena hvala članom Godbe na pihala Nova Cerkev za prijetno
jutranje bujenje z željo, da v naslednjem letu poleg že navedenih
krajev zaigrajo budnice še v kakšnem dodatnem kraju, oziroma
naselju v Občini Vojnik.
M. H.
Foto: J. Vovk

Pričetek budnice v Socki ob 6. uri

V Lembergu so zaigrali ob 6.30

V Novi Cerkvi so zbudili krajane ob 6.45

V Vojniku so pred občinsko zgradbo zaigrali ob 7. uri

Na Frankolovem so zaključili budnico ob 7.30
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Koncert MoPZ KUD Nova Cerkev v Rimu
Rim, znan tudi kot Večno mesto, je
glavno mesto Italije in je s približno dvema
milijonoma in pol prebivalcev eno izmed
največjih mest v Evropi. Razprostira se na
sedmih mestnih gričih, v centru mesta pa
leži neodvisna država Vatikan, dom papeža
in sedež rimskokatoliške cerkve.
Rim s svojimi kulturnozgodovinskimi
znamenitostmi privablja turiste in romarje
s celega sveta in z vsakim obiskom
predstavlja posebno doživetje. Sreča
obiskati in poromati v Rim pa je doletela
tudi naš Moški pevski zbor KUD Nova
Cerkev, ki je tja odšel na povabilo našega
rojaka, jezuita patra Alojzija Cvikla,
rektorja papeškega zavoda Russicum v
Rimu. Seveda pa se pevci tega romanja
nismo udeležili samo z namenom
obiska in ogleda kulturno-zgodovinskih
znamenitosti, ampak smo tam opravili
tudi nastop in koncert, na katera smo se
temeljito pripravljali skozi vse leto.
Naša pot se je začela v zgodnjih jutranji
urah v Novi Cerkvi pred gostiščem
»Pr’Mark«, kjer nam je gospa Silva
pripravila sendviče in hrano za na pot. Po
avtocesti smo se odpeljali proti Italiji, kjer
nas je pot vodila skozi kar šest italijanskih
dežel: Furlanijo – Julijsko krajino,
Benečijo, Emilijo – Romanjo, Toskano,
Umbrijo in Lacij. Med potjo smo opravili
tudi daljši postanek, med katerim smo si
privoščili dobrote in kot pravi Štajerci
zaplesali ob navdušenem raztegovanju
harmonik naših dveh pevcev Hermana in
Tadeja.
Pot smo nadaljevali do našega hotela.
Po »obilni« večerji smo povadili za nastop,
ki nas je čakal naslenji dan že ob osmih
zjutraj. Po vaji smo se nekateri odpravili
spat, drugi pa so z »vajo« nadaljevali do
zgodnjih jutranjih ur.

Pri maši v baziliki
Zgodaj zjutraj naslednjega dne smo
se odpravili proti Vatikanu, kjer nas je
pričakal sam veleposlanik pri Sv. sedežu,
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dr. Ivan Rebernik, ki nas je z avtobusom
spravil mimo vseh varnostnikov v Vatikanu
do bazilike Sv. Petra. Tam smo namreč peli
pri sv. maši, ki jo je daroval naš kardinal
dr. Franc Rode, za pokojnega Štefana
Faleža, prvega slovenskega veleposlanika
pri Sv. sedežu. Somaševali so duhovniki
Slovenske vojske, pater Alojzij Cvikl ter
naš župnik in dekan iz Nove Cerkve Alojz
Vicman.

Il Campo Santo Teutonico, v sredini pa
veleposlanik RS pri Sv. sedežu, dr. Ivan
Rebernik
Po končani maši so bili vzdušje in
občutki neponovljivi. Mislim, da med nami
ni pevca, ki mu ta dogodek ne bo ostal v
večnem spominu. Če povzamem besede
veleposlanika, je bazilika našo pesem
posrkala vase, ki je tako postala del nje in
del lepot, ki jo krasijo. Po končani maši
nam je g. Rebernik razkazal baziliko in
nas odpeljal na vrt, ki je hkrati pokopališče
(il Campo Santo Teutonico) in eden izmed
redkih koščkov zemlje na svetu, ki ne
spada pod suverenost nobene izmed držav.
Tam so se med študijem v Rimu sprehajali
nekateri slovenski teologi, med drugim
novi celjski škof dr. Stanko Lipovšek.
Po ogledu vrta smo se od dr. Rebernika
začasno poslovili ter nadaljevali z ogledom
kupole. Pot po dih jemajočih in neskončno
zavitih stopnicah je bila na vrhu poplačana
s čudovitim razgledom nad Vatikanom ter
bližnjo okolico.
Po opoldanskem okrepčilu v bližnji
restavraciji smo imeli prosto za
individualne oglede. Nekateri so se
odpeljali z avtobusom nazaj v hotel, drugi
pa smo nadaljevali z ogledom Rima. V
poznih popoldanskih urah smo se zbrali
na dogovorjenem mestu in se z avtobusom
odpeljali do zavoda Russicum, kjer nas je
čakal koncert. Pred tem smo imeli še ravno
dovolj časa za daljšo vajo in za odlično
večerjo, ki so nam jo pripravile tamkajšnje
kuharice.
15. julij 2010

Koncert v zavodu Russicum
Napetost je počasi naraščala in vsakdo
izmed nas je čutil prijetno vročino, ki nas
je oblivala ob začetku koncerta. Naš zbor
in kraj, iz katerega prihajamo, je predstavil
pater Alojziij Cvikl, ki je koncert tudi
organiziral. Koncerta so se udeležili
ljubitelji zborovskega petja, veleposlanik,
dr. Ivan Rebernik, Slovenci, ki živijo v
Rimu, in gojenci zavoda Russicum, s
katerimi smo se imeli možnost poprej
spoznati. Toplo vzdušje, ki je vladalo v
dvorani, se je čutilo tudi med pevci, saj
je pesem tekla sproščeno, ob zaključku
koncerta pa smo bili deležni bučnega
aplavza, ki je samo potrdil, da naše
priprave na ta koncert niso bile zaman.
Prijeten večer je minil mnogo prehitro;
poslovili smo se od naših prijateljev in
se odpravili proti hotelu, kjer smo vsi po
dolgem, vendar lepem dnevu, hitro zaspali.
Zadnji dan v Rimu je minil v znamenju
ogledov večjih rimskih znamenitosti:
bazilike Sv. Pavla izven obzidja, koloseja,
Pantheona, Kapitola z Michelangelovim
stopniščem, spomenika Vittorio Emanuele
II, Fontane di Trevi ter Španskih stopnic.
Trije s soncem obsijani dnevi so prehitro
minili, odpravili smo se domov, polni
čudovitih vtisov, ki jih ne bomo nikoli
pozabili.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem
sponzorjem, ki so nam vse to omogočili:
Občini Vojnik in njenemu županu, Benu
Podergajsu, podjetju Rauter, d. o. o. iz
Vizor, gradbenemu podjetju Remont, d. d.
iz Celja, grafičnemu podjetju INO, d. o. o.
iz Celja, Martinu Kameniku, s. p. iz Socke,
Mizarstvu Kraljič, d. o. o. iz Arclina
in našemu pevcu Jaki Krajncu iz Nove
Cerkve, posebej hvala tudi vsem ostalim,
ki ste na kakršen koli način pripomogli k
uresničitvi tega projekta. Posebna zahvala
pa seveda našim gostiteljem v Rimu.
R. K.

Društva
Smeh v polno na vojniškem odru
Redko komedija nasmeji tako rekoč v polno. Občinstvo v
dvorani Kulturnega društva France Prešeren v Vojniku se je
smejalo uro in pol, kolikor je trajala nova predstava.

Dramska skupina: od leve režiser Igor Žužek, Tatjana Štante
Selčan, Matjaž Kovač, Gregor Korošec, Tina Krivec, Nataša
Ajlec, Albin Apotekar, Albina Ločnikar, Uroš Krivec in Miha
Založnik
Dramska skupina KUD France Prešeren Vojnik je pred kratkim
uprizorila novo komedijo z naslovom Zmeda v kopalnici v režiji
dramskega igralca Igorja Žužka. Igor Žužek je tudi prevedel in
priredil besedilo dveh ameriških avtorjev. Tako je bila komedija
na slovenskem odru predstavljena prvič. Smeh je izzval
kopalniški humor oziroma smeh, ki pride iz kopalnice, med tem
ko se v hiši odvija zabava. Gostje se srečujejo v kopalnici in
si sproščeno pripovedujejo svoje zgodbe in težave, zraven pa
se še kaj vsakdanjega »pripeti«. Zabavno zmedo so v kopalnici
ustvarili igralci Nataša Ajlec, Tina Krivec, Albina Ločnikar,
Matjaž Kovač, Uroš Krivec, Albin Apotekar, Gregor Korošec in
Miha Založnik, prišepetavala je Tatjana Štante Selčan.
Igor Žužek je poleg režije poskrbel še za scenografijo in izbor
kostumov, sceno sta izdelala Albin Apotekar in Matjaž Kovač,
za luč in ton je poskrbela tehnična ekipa dramske skupine, Anže
Kovač in David Zupanc, za organizacijo pa predsednik dramske
skupine, Tomo Gorenšek. Doslej so komedijo odigrali že trikrat,
nazadnje je predstavo spremljal tudi selektor za uvrstitev v
regijsko srečanje gledaliških skupin Linhartova srečanja. Jeseni
bodo z uprizoritvami nadaljevali tako na domačem odru, kot
na gostovanjih. Vsaki dve leti uprizorijo novo predstavo, zato
že zdaj vabijo k sodelovanju mlade, ki si želijo amaterskega
odrskega igranja.
M. G.

SPOMINSKA SLOVESTNOST PRI OLJČJEK V
ARCLINU

V petek, 4. junija 2010, je bila javna proslava v sklopu
krajevnega praznika pri obeležju »Oljčjek« v Arclinu v počastitev
obletnice postavitve osnovne organizacije Osvobodilne
fronte na vojniško-škofjevaškem območju. Pripravljen je bil
kratek kulturni program, katerega so popestrili člani Moškega
pevskega zbora KUD France Prešeren Vojnik in učenci Osnovne
šole Vojnik. Ob zaključku programa pa so predstavniki Občine
Vojnik, Krajevne skupnosti Vojnik in predstavniki KO za
vrednote NOB Vojnik k spominskem obeležju položili venec.
Vsem nastopajočim se zahvaljujemo za njihovo pomoč pri
izvedbi proslave.
Ines Novak

Pred blagoslovom je potekal kratek kulturni program, katerega
sta popestrila Cerkveni pevski zbor Frankolovo in otroška
skupina Župnije Frankolovo. Med kulturnim programom so
pozdrave in pohvale izrekli: predsednik KS Frankolovo Dušan
Horvat, predsednica Župnijske Karitas Frankolovo Štefka
Ocvirk, župan Občine Vojnik Beno Podergajs in pater Branko
Cestnik.
Blagoslov je prošnja za Božjo naklonjenost, ki nam pomaga,
da bi prav živeli, pošteno delali in resnično ljublili. Blagoslov
prostorov Župnijske Karitas Frankolovo je opravil pater Branko
Cestnik, slavnostni prerez traku pa so opravili: predsednik KS
Frankolovo Dušan Horvat, predsednica Karitas Štefka Ocvirk,
župan Občine Vojnik, Beno Podergajs, Anton Podjavoršek,
Franc Črepinšek in Igor Rotar.
Zahvaljujemo se vsem nastopajočim, prav posebna zahvala
pa velja vsem, ki so kakor koli s svojim delom pripomogli k
ureditvi novih prostorov Župnijske Karitas Frankolovo. S tem
so potrdili eno najglobljih skrivnosti življenja, »da je resnično
pomembno le tisto, kar naredimo za druge«.

PROSTORI ŽUPNIJSKE KARITAS FRANKOLOVO
PREDANI NAMENU
V nedeljo, 27. junija 2010, smo slovesno in s ponosom predali
njihovemu namenu nove prostore Župnijske Karitas Frankolovo
v pritličju Župnišča.
Karitas je na Frankolovem prisotna že od leta 1995, vendar
pa se je zaradi razmer, ki vladajo v tem včasih že kar krutem
času, obseg njenega dela kar precej povečal, zato so še kako
potrebovali prostor, v katerem bi lažje opravljali svoje delo.

Ines Novak
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Pisma bralcev
Uredništvo objavlja pisma bralcev
po svoji presoji in v skladu z uredniško
politiko, razen ko gre za odgovore in
popravke v skladu z Zakonom o medijih.
Dolžina naj ne presega 30 vrstic, daljše
prispevke avtomatično zavrnemo. Da
bi se izognili nesporazumom, morajo
biti pisma podpisana in opremljena
s celotnim imenom, naslovom in
telefonsko številko avtorja, na katero
lahko preverimo njegovo identiteto. V
glasilu pismo podpišemo z imenom in s
priimkom avtorja.

VČASIH TUDI GOSPODINJIM,
KAJ SEM TOREJ –
GOSPODINJA?
Gotovo se spomnite, če ste bili rojeni
pred vojno in kmalu po njej, da smo v času
diktature proletariata striktno uporabljali
množinske (moške) samostalnike. Edina
izjema smo bili »tovarišice in tovariši«.
Ko pa smo dobili še »diktaturo«
demokracije, pa so dobili vsi samostalniki
tudi žensko obliko, ali obratno – tudi
moško. Skoraj vsi. Tako sem bil po
Slovenskem pravopisu (DZS – 1962) le
»gospodinja«, po SSKJ (DZS - 2008) pa
sem lahko tudi »gospodinjec«. No, pa
mi povejte, drage dame, ali ste že kdaj v
premem govoru slišale za gospodinjca?
Jaz še ne! In ker sem prej omenil diktaturo,
vas sprašujem, ali ste že kdaj slišale za
kakšno diktatorico? Seveda ne mislim
tiste, če ste jo slišale doma za mizo! Mislil
sem na take, ki so na politični sceni.
Zgodovina (tudi tista predelana) govori,
da so bili diktatorji vedno samo moški.
Zato je realsocialistično, da SP (1962)
»diktatorja« - kot pravopisni pojem - sploh
ne omenja, temveč ga le izpeljuje iz pojma
»diktirati«. In ko sem že mislil, da smo se
z demokracijo znebili diktatorjev, berem v
SSKJ (2008), ki »diktatorja in diktatorico«
navaja že kot slovarski pojem, pa pravi, da
je »diktator, kdor ima neomejeno politično
oblast, ko že obstajajo demokratične in
parlamentarne ureditve«, kar pomeni, da
so ti »tiči« (o imenih ne bomo) še vedno
med nami kot nekakšni »demokratični«
diktatorji. Dajmo jih skupaj poiskati!
Kaj je še značilno za te osebke, poleg že
povedanega? Jasno – dosmrtni mandat!
Zadnji, ki se ga z nostalgijo spominjam,
je trajal 40 let. Po definiciji parlamentarne
demokracije naj bi bilo to obdobje enoumja,
kar moja siva in plešasta glava komaj
dojema. Zakaj? Zato, ker vidi dosmrtne
mandate in še več enoumja tudi sedaj v
tej mladi demokraciji. Pogosto smo lahko
poslušali očitke na račun predolgih (čeprav
demokratičnih) mandatov tudi v slogu:
»12 let, na 40 let podlage«. V državnem
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zboru so ti osebki, ki najpogosteje
ponavljajo ta slogan, že dvakrat izpeljali
demokratični »puč«, ker si niso dovolili
odvzeti pravice sedenja na dveh stolih.
Ti osebki se tudi ne sramujejo tako rekoč
»dosmrtnega« mandata, saj jih je že
veliko število napovedalo, da nameravajo
vztrajati v tem »gospodinjstvu« kar do 20
let. No, med »gospodinjci« pa se je našla
tudi »gospodinja« (Ljubno ob Savinji), ki
je imela tisto, kar bi morali imeti moški
in povedala, da se ne gre več, saj bi njeno
nadaljevanje sicer postalo »nehigienično«.
Bravo, tega so sposobne samo ženske! S
tem je tudi dosegla, da zgodovina še vedno
ne bo beležila nobene diktatorice. Sodobni
diktatorji pa … naj sanjajo, da se bo njihov
dosmrtni mandat končal vsaj na kakšni
ulici z njihovim imenom.
Edvard Krajnc, Vojnik

PLESNA SKUPINA GALIARDA
V petek, 18. 6. 2010, so se na
praznovanju KS Vojnik predstavili člani
skupine Galiarda s komedijo Vražji vitezi.
Na pobudo Sklada za ljubiteljske
dejavnosti iz Celja so junija 2001
ustanovili plesno skupino z imenom
GALIARDA. Zanimanje za njihovo
delo se je odrazilo v kar nekaj nastopih
v javnosti, kar jim je dajalo voljo do
nadaljnjega dela in ustvarjanja, zato so
meseca novembra istega leta ustanovili
Kulturno umetniško društvo GALIARDA
Celje, skupino za obujanje srednjeveških
plesov in glasbe. Predstavili so se po
Sloveniji in na Poljskem, predvsem
pa se udeležujejo srednjeveških dni v
Kamniku, Škofji Loki, Žužemberku,
Celju, Ljubljani, na Turjaku, v Slovenskih
Konjicah …
»Skupino trenutno sestavlja 17
članov in naša skupna želja je obuditi
in predstaviti plese XV., XVI. in XVII.
stoletja širši množici ljudi,« je povedala
predsednica skupine in strokovna vodja
skupine Milanka Kralj, ki se izobražuje
na raznih seminarjih po Sloveniji in v
tujini, na katerih predavajo predvsem
predavatelji iz tujine. Vsako leto skupina

15. julij 2010

pripravi letni koncert, s katerim se
prestavijo v Narodnem domu v Celju.
Leta 2003 so pripravili prvi koncert z
naslovom PREDSTAVITEV NEVESTE
NA DAN POROKE, katere avtor in
režiser je Milanka Kralj. Drugi koncert je
bil leta 2004 z naslovom ZALJUBLJENI
GROFIČ, avtorja Gojka Jevšenaka in v
režiji Milanke Kralj.
Tretji koncert je bil leta 2005 z naslovom
MOČ RAZKRIVA ČLOVEKA, avtorice
in režiserke Tanje Tkauc. Četrti koncert pa
je bil ob 5. obletnici skupine. Na koncertu
so predstavili delo skupine skozi vseh pet
let. Sledili sta še plesni igri ROMEO IN
JULIJA ter KRALJEVSKA VRTNICA.
Vsi koncerti, razen četrti, so bili
predstavljeni kot dramsko delo. Njihov
zadnji koncert je komedija VRAŽJI
VITEZI, avtorja Gojka Jevšenaka in
režiserke Milanke Kralj. Letos imajo v
načrtu ustvariti VRAŽJE VITEZE, 2. del,
saj je bil odziv zelo pozitiven.
Ples se je začel zapisovati v 15.
stoletju. Takrat so imeli plesni učitelji
veliko in pomembno vlogo. Plesati so
začeli nižji sloji ljudi, kasneje pa so
plesni učitelji nekatere od teh plesov
prenesli na dvor in dvorjani so jih sprejeli
za svoje. Predvsem so bili to plesi, ki
so se imenovali s skupnim imenom
BRANLI. Branli so bili dobili ime po
kakšni princeski (Branle Casandra,
Branle Scharlota …) ali so bili namenjeni
kakšnemu določenemu opravilu (Branle
la Guere, Branle Ecosse). Zelo svečane
so bile predstavitvene Pavane. »Naša
skupina je dobila ime po plesu Galiarda.
To je bil ples, s katerim se je nevesta
s plesnim učiteljem na dan poroke
predstavila svojemu možu. Zelo smo
veseli, da smo se lahko predstavili tudi v
Vojniku na tako pomembnem prazniku,
saj nas je nekaj v skupini Vojničanov,«
nam je še povedala navdušena plesalka in
režiserka Milanka Kralj, ki svoje plesno
znanje z veseljem prenaša tudi na učence
OŠ Vojnik.
Milena Jurgec
Foto: Uroš Jurgec

Društva
BRONASTI FRANKOLOVČANI
»Hura, v žepu imamo bronasto kolajno,« so se ob vrnitvi iz
češkega Olomouca radostili pevci Moškega pevskega zbora
Anton Bezenšek, ko jih je na Frankolovem pričakala dobrodošlica
v obliki frajtonarice in kozarčka rujnega.
V minuli pevski sezoni so fantje zbrali pogum in se družno
odločili za pevsko tekmovanje izven naših meja ter se prijavili
na 38. festa musicale v Olomoucu. Zagrizli so v trdovratne notne
zapise in jih vztrajno prebavljali vse do tedaj, ko so z njimi stopili
na tekmovalni oder. Uvodoma je frankolovskemu zboru pripadla
tudi čast, da so nastopili na koncertnem maratonu, njihovo petje
pa so najbolj občudovali pevci z Daljnega vzhoda. Sicer so bili
naši eden izmed 106 domačih in tujih zborov in skoraj 3000
pevcev iz enajstih držav, ki so v treh tekmovalnih dneh preizkušali
svoje pevske sposobnosti. Slovenijo so na letošnjem tekmovanju
zastopali trije odrasli in en otroški zbor, vsi s Štajerskega konca
naše male deželice. Našim je uspelo prepričati strogo mednarodno
žirijo in se okititi z bronasto medaljo, ki bo odslej delala družbo
pred časom v Pragi prisluženemu srebrnemu priznanju. Že pred
uradno razglasitvijo rezultatov so se fantje zarotili proti svojemu
maestru, Franciju Kolarju, in skovali načrt, da ga bodo hočešnočeš, če si pripojejo katero od medalj, oblečenega vrgli v eno od
sedmih fontan, ki krasijo mesto Olomouc. Ker obljuba dela dolg,
se je Franci pod prisilo okopal, ženski del ekipe pa je poskrbel, da
so ostali dokumenti suhi in da se gospodič ni prehladil.
V času festivala mesto zaživi v pevskem slogu, kar se je videlo
in čutilo na vsakem koraku, ko so ulice oblegali zlasti mladi
pevci. Osnovnemu, pevskemu delu turneje smo Frankolovčani
pridružili še turistično plat in uživali ob spoznavanju tega
zgodovinsko in kulturno izredno zanimivega in bogatega mesta.
Na Glavnem trgu, ki ga krasi mogočni baročni kip Sv.Trojice in je
del UNESCO-ve dediščine, smo prebili skupne trenutke s celotno
srenjo vseh gostujočih zborov; to je bil namreč osrednji prostor,
na katerem sta potekala tudi odprtje in zaključek tekmovanja.
Posebnost mesta so zanimive fontane, poimenovane po junakih iz
grške mitologije, in še posebej mogočna 14-metrska astronomska
ura, ki bogati pročelje mestne hiše. V cerkvi St. Moritz, eni izmed
številnih rimokatoliških cerkva v Olomoucu, smo z očmi in ušesi
občudovali največje orgle v centralni Evropi. Center mesta je

prepreden s številnimi tramvajskimi progami in tramvaji, zato pa
je na cestah občutno manj pločevine kot pri nas. Pot nas je zanesla
(beri: vodička nas je peljala) tudi v eno izmed čeških pivovarn,
kjer smo spoznali postopek varjenja hmeljnega napitka in ga na
koncu še testirali. Tudi grad Bouzov je bil tarča našega obiska.
Je prikupna in vzdrževana zgodovinska stvaritev, ki je svojo
nekdanjo obrambno funkcijo zamenjala z današnjo turistično
vlogo, je pa tudi atraktivna lokacija za snemanje filmov in za
poročne obrede. Na povratku domov smo se ustavili še v Brnu,
prestolnici Moravske. Iz gradu Špilberg, ki daje mestu največjo
prepoznavnost, smo mesto spoznavali iz ptičje perspektive, ob
sprehodu po centru pa smo nekateri še na hitro »obdelali« nekaj
mestnih znamenitosti, medtem ko so si drugi poiskali kakšno
ohladitev in sede opazovali mestni vrvež.

Obveznosti in odgovornosti, ki so spremljale pevce, niso bile
ovira za sproščeno petdnevno druženje. Pravijo, da mora za dobro
voljo vsak kaj prispevati in nam je to uspelo. V popotno torbo je
zbor dodal nekaj novih izkušenj in spoznanj, vsi udeleženi pa smo
bogatejši za prijetna doživetja. Za domačnost na poti je bil kriv
avtobusni prtljažnik, napolnjen z domačimi dobrotami različnih
agregatnih stanj, nenazadnje sta bila tudi šofer in vodička domača
– Frankolovčana namreč.
Sonja Jakop

Kumrovec
Združenje borcev za vrednote NOB v okviru svojega
LETNEGA PROGRAMA AKTIVNOSTI vsako leto organizira
tudi izlet na spominsko svečanost ob 25. maju v Kumrovec.
Ta izlet je bil letos organiziran 22. maja. Izleta se je udeležilo
večje število članov iz vseh krajevnih organizacij združenja, ki
so želeli z udeležbo obuditi spomine na preteklo in polpreteklo
zgodovino. Preživeli smo prijeten dan, saj izlet ni bil namenjen
samo udeležbi na prireditvi, temveč tudi ogledu lepo urejene
Zagorske vasi v Kumrovcu, ki prikazuje življenje kmečkega
prebivalstva v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Ker so izleti in
udeležba na različnih svečanostih, ki se spominjajo obdobja
NOB in vojne za Slovenijo, postala stalna oblika dela in
druženja članov združenja, vabimo tudi druge občane, da se
nam pridružijo in skupaj z nami podoživijo najpomembnejša
obdobja naše zgodovine.
C. A.
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Društva
REVIJA PEVSKIH ZBOROV VOJNIK IN DOBRNA
»Sem pevec in peti je vse mi na sveti. Zakaj bi ne pel?«

S harmoniko na vasi
Že šestič po vrsti je Rok Švab s svojimi učenci v Novi Cerkvi
priredil pravi praznik narodnozabavne glasbe. V nedeljo, 23.
maja, je bilo igrišče nabito polno veselih ljudi, ki so prišli
poslušat odlične glasbenike.
Poleg Harmonikarskega orkestra Roka Švaba so na prireditvi
S harmoniko na vasi nastopili: Fantje s Praprotna, Modrijani,
Iskrice, Novi spomini, ansambel Saša Avsenika in ansambel
Petra. Prireditev je povezovala Mojca Povh Budja.

V Osnovni šoli v Socki se je prepevalo pred prvomajskimi
prazniki, kar je bil nekakšen uvod v praznični in počitniški teden.
Na oder so stopili ljudje oziroma zbori, ki jih povezuje in druži
pesem v občinah Vojnik in Dobrna. Nastopilo jih je šest, večina od
njih se je kasneje udeležila tudi Območne revije pevskih zborov
v Celju. Za ta večer je vsak zbor pripravil tri pesmi in poslušalci
v dvorani smo se z užitkom predali kakovostnemu prepevanju
MoPZ KUD Nova Cerkev, Dekliške vokalne skupine KUD
F. Prešeren Vojnik, MoPZ Anton Bezenšek Frankolovo, ŽPZ
Dobrna in MoPZ KUD France Prešeren Vojnik. MePZ Društva
upokojencev Vojnik je poleg zanimivega nastopa, pri čemer je
petju, kot je pri njem v navadi, pridal tudi malo koreografije,
na svojstven način poskrbel za še prijetnejše vzdušje v dvorani.

Vsi nastopajoči so navdušili, nekaj posebnega pa je bilo, ko so
Rokovi učenci nastopili skupaj z gosti. Vrhunec je bil za mnoge
skupni nastop Fantov s Praprotna, Iskric in Harmonikarskega
orkestra Roka Švaba, ko so zaigrali in zapeli legendarno skladbo
Lojzeta Slaka Ne prižigaj luči.

Alja Tihle

Zbirka Božene Nemcove v Galeriji Piros
Najbolj poznano češko pravljičarko Boženo Nemcovo v
Sloveniji žal premalo poznamo. Jože Žlaus se je ob svoji zadnji
razstavi v Jaromeru srečal z ilustratorko pravljic Evo Skorepovo,
ki ga je navdušila nad bogatim delom Božene Nemcove.

Na koncu sta izzvenela zahvala in aplavz vsem nastopajočim,
pevci pa so bili hvaležni upokojenskemu zboru, ki je imel
dovolj elana in moči tudi za organizacijo srečanja in pogostitve
v bližnjem gostišču.
Foto: J. Vovk

Popeljala ga je po njeni poti od Čeških Skalic do Rariboric, to
je po »babičini dolini«, ki je ena najboljših učnih poti na Češkem,
z bogatimi muzeji in številnimi spomeniki. Ker je bil Žlaus
v začetku junija sprejet v njihovo Društvo ljubiteljev Božene
Nemcove s sedežem v Čeških Skalicah, se je odločil za nastanek
zbirke
v
galeriji
Piros v Globočah.
Pričel je zbirati njene
pravljice v češkem in
slovenskem
jeziku,
portrete in gradivo
o njenem kratkem
življenju (1820–1862).
Septembra bo povabljen
na Češko na simpozij
Božene Nemcove in
takrat bo uradno postal
član njihovega društva
in dobil dovoljenje za
ustanovitev zbirke tudi
pri nas.
Jelka Žlaus

Sonja Jakop
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Društva
Vokalna skupina In spiritu
prejela zlato plaketo na
tekmovanju v Petrinji
Vokalna skupina In spiritu iz Vojnika
in okolice se je 19. junija 2010 udeležila
mednarodnega tekmovanja 3. glazbene
svečanosti Lipanjski zvuci v Petrinji na
Hrvaškem. Vokalne skupine in zbore je
ocenjevala mednarodna žirija v sestavi:
Branko Starc, predsednik žirije (HR),
Andrea Angelini (I) in Bojan Pogrmilović
(HR).

In spiritu po odpetem programu
Veselo in upov polno vzdušje članov
vokalne skupine In spiritu se je pričelo
že z zgodnjim jutranjim odhodom s
kombijem na Hrvaško. V Petrinji so ob
odprtju tekmovanja zapeli vsi tekmovalci
v parku pod krošnjami 200-letnih lip. Na
tekmovanju so se In spiritu predstavili v
kategoriji klasične zborovske glasbe. Za
izvedbo treh pesmi so prejeli zlato plaketo
in najvišjo oceno med malimi vokalnimi
skupinami. Tekmovanje in razglasitev
rezultatov sta potekala v Hrvaškemu domu
Petrinja v organizaciji Hrvaške glasbene
matice Petrinja.
Po skupnem slavju in veselem
prepevanju so pevci skupine In spiritu
zaključili večer s polnočno serenado v
dišečem vonju lip petrinjskega parka in s
tem še enkrat navdušili poslušalce.

9. POMLADANSKI KRAMARSKI SEJEM S PREDIZBOROM
TEKMOVANJA HARMONIKARJEV ZA POHORSKO COKLO
V nedeljo, 23. 5. 2010, je Društvo TALON pripravilo že Deveti pomladanski
kramarski sejem. Rdeča nit celotnega dogajanja je bil predizbor harmonikarjev za
POHORSKO COKLO.
Za nemoteno izvedbo tekmovanja
se zahvaljujejo gospodu Domnu, žiriji,
voditeljici gospe Greti ter vsem ostalim,
ki so pri tem kakor koli pripomogli.
Obiskovalci so imeli na voljo kje potrošiti
kakšen evro, saj je bila na stojnicah
ponudba res pestra, od raznih kulinaričnih
dobrot naprej, zato se zahvaljujejo vsem, ki
so se odzvali povabilu in popestrili sejem.
Društvo je pripravilo bogat srečelov, vendar
je srečk kmalu zmanjkalo, saj so dobitki bili
resnično bogati.
Zahvaljujejo se vsem sponzorjem in
donatorjem, ki so bili v času recesije še
pripravljeni prispevati in seveda obenem
reklamirati svoje izdelke. Vsako leto
društvo TALON popestri sejem s kakšno
licitacijo. Letos je bila glavna ovčka, ki je
bila visoko licitirana in hvala vsem, ki so
sodelovali pri sami izvedbi.
Da pa ni manjkalo jedače in osvežitve za izsušena grla, so poskrbeli člani društva, saj
je ves dopoldan omamno dišalo, tudi po tradicionalnih čevapčičih, ki še vedno gredo
najbolj v slast, in štajerski kisli juhi.
V mesecu avgustu pripravlja društvo TALON še zanimiv POLETNI SEJEM s
prikazom stare obrti, zato ste vabljeni, da se
ga udeležite in se sami prepričate. Za dobro
razpoloženje ter za lačne in žejne bo dobro
poskrbljeno, kot vedno do sedaj.
Dragica Mlinar

Benjamin Krajnc
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4. tradicionalni pohod ob dnevu državnosti in predstavitev
kandidata za župana občine Vojnik, dr. Igorja Praznika

STAREJŠI ZA STAREJŠE za
višjo kakovost življenja doma
Društvo upokojencev Vojnik se
vključuje v mednarodni projekt –
STAREJŠI ZA STAREJŠE.

V petek, 25. junija 2010, je Občinski
odbor SDS Vojnik organiziral 4.
tradicionalni pohod na Sv. Tomaž (444
m) ob dnevu državnosti. Vse skupaj
se je začelo na zbirnem mestu pred
sedežem Občine Vojnik, kjer je za pravo
razpoloženje poskrbel ansambel Vižarji.
Sledila je pot proti Sv. Tomažu, ki je bila
letos za spremembo v znamenju sončnega
vremena in je nudila izjemen pogled na
našo občino. Po dobri uri hoje je približno
100 pohodnikov prispelo do Planinskega
doma Vojnik, kjer so se obiskovalci lahko
malo okrepčali. Sledila je slavnostna maša
za domovino pri sv. Tomažu. Gospod
župnik Martin Brecl je v pridigi med sveto
mašo izpostavil pomen ljubezni slovenskih
kristjanov do domovine Slovenije. Članom
in simpatizerjem stranke so se pri pohodu
pridružili člani SDS Celje, skupaj s
podpredsednico SDS Sonjo Ramšak.
Po končani maši pa so se vsi udeleženci
pogostili z bogračem, ki so ga skuhali naši
dragi prijatelji skupaj s Tonetom Breclom,
in veselo nazdravili naši preljubi domovini,
Sloveniji. Za prijetno vzdušje so ponovno
poskrbeli Vižarji in vokalna skupina In
spiritu, ki so navdušili vse prisotne z
odličnim petjem domovinskih pesmi.
Vse prisotne sta pozdravila predsednik
Občinskega odbora SDS Vojnik, Milan
Dečman, in gostja, podpredsednica stranke
SDS Sonja Ramšak, ki je poudarila pomen
lokalnih volitev v prihajajoči jeseni.
Posebna pozornost pa je bila namenjena
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predstavitvi neodvisnega kandidata za
župana Občine Vojnik, dr. Igorja Praznika.
Ta je poudaril, da verjame, da bomo
skupaj uspeli spremeniti stvari, ki še
manjkajo v sami občini. Ob tem je posebej
izpostavil področje sociale, zdravstvo in
infrastrukturo. Želi biti dober sogovornik
vsem, ki imajo težave, in jim pomagati,
predvsem pa da bomo skupaj naredili
čim več dobrega za našo predrago občino
Vojnik. Prijetno druženje so vsi zbrani
sklenili z mislijo: »Naslednje leto se zopet
vidimo!«
Milan Dečman,
predsednik OO SDS Vojnik

Vsi želimo starost preživeti doma!
Zato pomagamo drug drugemu, da bomo
ostali doma, tudi ko bomo onemogli in ne
bomo mogli primerno skrbeti zase. Mladi
so večino časa v službah in se nam ne
morejo dovolj posvečati.
Prav za to smo se v našem društvu
odločili pristopiti k temu vsestranskemu
projektu (projekt izvaja ZDUS in je
Evropski projekt, ki ga delno financirajo
tudi občine).
V ta namen vas bodo v jesenskem času
obiskali naši poverjeniki – prostovoljci,
ki jih poznate. Prinesli bodo anketne
liste, ki jih boste skupno obdelali in se
odločili, če boste sodelovali. Vključeni
so vsi naši občani v občini Vojnik, ki so
dopolnili 69 let. Pristop je prostovoljen in
ne stane nič.
Morda danes še ne potrebujete pomoči,
toda ko bo potrebna, bo tu nekdo, ki
bo vedel za vaše potrebe. Mogoče bo
to samo topla beseda, nasvet, skok po
zdravnika ali recept, lahko je le klepet
kot z dobrimi znanci. Za to je naše geslo:
Danes jaz pomagam tebi – jutri bo kdo
mlajši pomagal meni!
Ko vas bodo obiskali naši poverjeniki,
se dobro seznanite s projektom, se
vključite v njega in ne bo vam žal za
sodelovanje!
Milena Zupanc

Ženske ZA ženske
V petek, 19. 6. 2009, je v Vojniku Občinski odbor SDS Vojnik organiziral 3. redno
sejo ŽO SDS Celjske regije. Na seji smo med drugim obravnavale: Volitve poslank in
poslancev v EP; Informacijo o prireditvi »Ženske ZA ženske« in o konstitutivni seji
Sveta ŽO SDS; Poročila predsednic mestnega oziroma občinskih odborov SDS v regiji.
Poleg tega smo pregledale realizacijo Letnega načrta težiščnih aktivnosti odbora in
se dogovorile glede aktivnosti, ki jih bomo izvedle v obdobju julij-avgust 2009. Ob
obravnavanih vsebinah smo še posebej ponosne na to, da so v letu 2009 bile izvedene
volilne konference v ženskih odborih Celje, Hrastnik, Rogaška Slatina, Šentjur, Štore,
Vojnik (v letu 2008 tudi Šmarje) ter ustanovna konferenca ženskega odbora v Bistrici
ob Sotli. Novoizvoljene predsednice in vodstva odborov so dokazali, da smo ženske
lahko dodana vrednost delu občinskih odborov in da s pozitivnim odnosom ter timskim
delom lahko uresničimo marsikateri projekt, saj skupaj ZMOREMO VEČ.
Majda Krošelj
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Odmeven piknik Katrce Novega tednika in
Radia Celje

PRVA SALAMIJADA S POKUŠNJO VRHUNSKIH
VIN IN KRUHA IZ »MAMINE PEČI«

V Vojniku je bila 20. junija četrta prireditev piknik Katrce
Radia Celje. Že tretjič zapored so se v uredništvu Novega tednika
in Radia Celje odločili, da za prizorišče dogajanja izberejo prav
center Vojnika. Prvo leto je voditeljica prireditve Klavdija Winder
prišla na prizorišče s helikopterjem, lani s starimi katrcami, letos
pa jo je pripeljala Slovenske vojska. Njihova vozila in opremo so
si obiskovalci lahko tudi pogledali.

V soboto, 6. marca 2010, je Vinogradniško-vinarsko društvo
občine Vojnik v večnamenski dvorani Osnovne šole Frankolovo
organiziralo kulturno prireditev s prvo SALAMIJADO in pokušnjo
vrhunskih vin članov Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik
ter predstavitvijo kruha iz »mamine peči«. Poudariti je potrebno,
da je bilo tekmovanje odprto za vse izdelovalce salam in ne le za
člane društva. Pred začetkom kulturnega programa je predsednik
društva Mirko Krašovec pozdravil sodelujoče in goste ter predstavil
ocenjevalno komisijo, katere člani so bili Edvard Kužner, Drago
Medved, Franc Korošec, Viktor Štokojnik, Marjan Kovač in Rado
Jonak. Z veseljem je ugotovil, da je tekmovalcev veliko več, kot pa
jih je pričakoval, saj je bilo 19 vrst vzorcev salam.

Na tokratnem pikniku Katrce so nastopili številni glasbeniki:
Pop design, Pepel in kri, Čudežna polja, Stane Vidmar, Korado
in Brendi, ans. Iskrice, Werner, Ela, Marijan Novina, Spev, ans.
Roka Žlindre, ans. Jodel express, Rudi Šantl, Katrca, Juhej,
Ra-Ce, Kranjci, Karli Gradišnik, Boris Kopitar, Rok Ferengja,
harmonikarski orkester Klemna Rošerja, oktet županov, Saša
Lendero in Tanja Žagar.
Župani se niso pomerili v nogometu, ampak so na odru nastopili
v nogometnih dresih. Tako so obiskovalcem pokazali, da tudi oni
navijajo za naše!

Nekaj tisoč ljudi je bilo zelo navdušenih nad njihovim nastopom.
Tudi poslušalci SNOP-a (skupnega nočnega programa radijskih
postaj Slovenije), ki so se po dolgem času srečali prav v Vojniku.
Ob 65-letnici Novega tednika sta urednica Tatjana Cvirn in
direktor Novega tednika in Radia Celje z ekipo zarezala v torto
velikanko, ki so jo nato razdelili med obiskovalce tokratne Katrce.
Na svidenje prihodnje leto 19. junija na pikniku Katrce Radia
Celje 05!

Simona Brglez

Predsednik komisije je bil Edvard Kužner, ki je znan kot
strokovnjak za kulinariko in sommelier druge stopnje, prav tako
pa je profesor na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Celju.
Najprej so ugotavljali zunanji videz. Pri tem so upoštevali obliko in
barvo izdelka, vsebnost žlahtnih in nežlahtnih plesni ter kristalov
in prileganje ter lastnosti ovoja. Ob prerezu izdelka so si najprej
ogledali strukturo mesne mase, saj je za dobro salamo pomembno
tudi razmerje med mesom in slanino, kompaktnost mesne mase
na prerezu, barvo in stopnjo osušenosti. Zelo pomembno je, da ni
preveč veziv, slanina pa mora biti trda ter ročno rezana. Pri vonju
so upoštevali izrazitost salamam pripadajočega značilnega vonja,
prisotnost salamam nelastnih vonjav, žaltavost, prezačinjenost in
primernost razpoznavnosti posameznih vonjav. Seveda pa je pri
salamah zelo pomemben okus. Pri tem so upoštevali izrazitost
salamam pripadajočega značilnega okusa, prisotnost salamam
neznačilnih okusov, stopnjo harmonije med elementi, ki tvorijo
aromo in okus ter rigidnost oziroma trdnost pri žvečenju.
Pred pričetkom kulturnega programa je bila v večnamenski
dvorani OŠ Frankolovo razstava kruha in vina. Sam kulturni
program so popestrili pevci in glasbeniki iz občine Vojnik ter
okolice. Med kulturnim programom pa je velik poznavalec vin in
kulinarike Drago Medved, vitez vina evropskega reda vitezov vina,
strokovno predstavil 16 vrst vin članov Vinogradniško-vinarskega
društva Vojnik. Kot se spodobi, pa so na prireditvi podelili tudi
priznanja trem najboljšim izdelovalcem oziroma pridelovalcem
salam. Za najboljšo izdelano salamo po oceni ocenjevalne komisije
so priznanje prejeli naslednji: 1. mesto Jože Potočnik iz Ivence, 2.
mesto Zoran Kovačevič s Frankolovega in 3. mesto Franc Bezovšek
iz Arclina. Vsem prejemnikom še enkrat iskreno čestitamo!
Zahvaljujemo se vsem nastopajočim, ki so popestrili kulturni
program in so v sam večer vnesli veliko glasbe in dobre volje.
Iskrena hvala ocenjevalni komisiji in Dragu Medvedu za strokovno
podlago. Prav tako se zahvaljujemo tudi vsem izdelovalcem salam
in vinarjem, ki so bili pripravljeni, da njihove salame in vrhunska
vina poskusijo tudi drugi. Zahvala gre tudi članicam Društva kmetic
z Dednega Vrha in Hildi Goršek za pokušnjo odličnega kruha.
Z velikim veseljem pa se zahvaljujemo predsedniku KS
Frankolovo, Dušanu Horvatu, za sodelovanje pri organizaciji
prireditve, članom PGD Frankolovo za sposojene gasilske mize
in klopi, ravnatelju OŠ Frankolovo, Petru Žureju, za uporabo
prostorov in dvorane ter vsem, ki ste kakor koli pripomogli pri
organizaciji te prireditve. Organizatorji, ki so v samo prireditev
vložili veliko truda, so bili veseli izjemnega obiska, saj je dvorana
»pokala po šivih«.
Za dobro izpeljano prireditev in za prečudovit sobotni večer pa
se zahvaljujemo predsedniku in članom Vinogradniško-vinarskega
društva občine Vojnik. Upamo, da bo imela ocenjevalna komisija
pri izvedbi naslednje Salamijade veliko več dela.
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Praznovali so 50. obletnico zaključka OŠ v
Vojniku

10. OBLETNICA SLOMŠKOVEGA BRALNEGA
PRIZNANJA V NOVI CERKVI

Dne 4. junija 2010 smo nekdanji učenci OŠ Vojnik s
praznovanjem obeležili 50 let, odkar smo zapustili šolske klopi
v Vojniku.

Ob desetlenici branja dobrih knjig v častitljiv spomin škofu
Antonu Martinu Slomšku je bila na Ponikvi 15. maja slovesna
prireditev Slomškovega bralnega priznanja ob zaključku
bralnega leta.

Praznovanje smo pričeli z ogledom sedanje nove šole v
Vojniku, kjer nas je sprejel gospod Aleš. Navdušeni nad novo
šolo smo si ob razlagi pozorno ogledali nekaj pomembnih
prostorov, ki se nedvomno ne morejo primerjati s tedanjimi
skromnimi naše stare šole, a za nas še vedno prostori, vredni
mi spomina, v katerih smo si pridobili znanje za naše bodoče
šolanje.

Praznovanja, ki smo ga nadaljevali na kmetiji Dobrotin, se
je udeležilo 32 učencev in naša nekdanja razrednika, gospa in
gospod Lebič, ki sta se z nami mučila vsa štiri leta. Obujanje
spominov, primerjavo tedanjih časov in razmer, ki vladajo tem
mladim sedaj, je z nadvse humornim prispevkom popestrila
Marinka. Lep sončen popoldan in prijeten večer pa si bomo
zapomnili po zvokih Brankove harmonike in ubranem petju
slovenskih pesmi pevske skupine Kvartet ala Milko.
Težko je bilo slovo predvsem tistih, ki so se prvič po 50 letih
srečali oz. videli.
Obljubili smo si, da se vidimo, če ne prej, pa vsakih pet let. Na
srečanje pa nas bodo spominjale številne fotografije.
Hvala vsem, ki ste nam pripravili čudovito in nepozabno
srečanje, hvala OŠ Vojnik in domačiji Dobrotin.
Marina Juteršek Bohinec

Mimi Kroflič – rejnica kar 45 let
V mesecu maju smo se poslovili
od naše drage mame Mimi Kroflič
iz Jankove. Bila je dvojna mama, a
preden je rodila svoje Brigito, Zdravka
in Matejo, je bila že mama Drejču, ki
ni mogel živeti pri svojih bioloških
starših. To, da se dekle odloči, da bo
postala rejnica, preden se poroči, kaže
na veliko dobroto, občutljivost za srečo
sočloveka in ljubezen do nebogljenih
otrok.
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Najprej so se bralci in njihovi animatorji iz cele Slovenije
zbrali na OŠ Blaža Kocena (okrog 600), kjer je prireditev
neposredno prenašalo Radio Ognjišče. V oddaji je bilo
predstavljeno Slomškovo bralno priznanje, vseslovenska akcija,
ki daje pomen knjigi.
Zvesti bralci so bili nagrajeni z ogledom lutkovne predstave
Žogica Nogica in z nastopom čarovnika Gregorja. Pravo

doživetje pa je bila sladka nagrada za vse, torta velikanka ob
10-letnici Slomškovega bralnega priznanja. V Novi Cerkvi smo
jo naredili kar iz papirja že pred odhodom na Ponikvo.
Dan je bil deževen, a otroci so bili zadovoljni, ker so šli na
Slomškovo Ponikvo. Obiskala jih je tudi pisateljica Berta Golob,
ki je med drugim idejna in strokovna pobudnica Slomškovega
bralnega priznanja.
Po sveti maši so župnije dobile priznanje za sodelovanje in
knjižno darilo Mohorjeve družbe, ki jo je leta 1851 ustanovil A.
M. Slomšek.
Za deset let zvestega branja dobre, kakovostne ter vzgojne
in duhovne literature v čast Antonu Martinu Slomšku pa je bila
med šestimi župnijami v Sloveniji nagrajena tudi Nova Cerkev.
Prejeli smo pozlačen kipec škofa A. M. Slomška, upodobljenega
kot pastirja s knjigo v roki.
Špela Oprčkal

Ko se je mama poročila in prišla živet na možev dom, je vzela
Drejča s sabo. Kasneje smo se pridružili še rejenci Tonči, Franci
in Drejko. Čeprav smo bivali v skromnih bivalnih prostorih, je
imela mama široko in odprto srce za svoje in tuje otroke, saj so
radi prihajali tudi sosedovi otroci.
Drejko in Drejč sva še danes tu doma. Tonči se je poročil in z
ženo še leto dni stanoval doma. Franci, ki sedaj živi v tujini, je
pred kratkim prišel na obisk. Mama ni delala razlik med nami,
vedno je na zelo miren način reševala otroške spore in težave.
Celih 45 let je bila rejnica. Za vse je bila in ostaja mama z velikim
srcem.
Rejenci
Fotografija: Kroflič

Društva
GOSTIŠČE TURIST PONOVNO ODPRLO VRATA

Kdo so ti mladi fantje?

Kar nekaj časa je preteklo, da se je nekdo opogumil in
odprl vrata nekdaj zelo priljubljenega gostišča TURIST na
Frankolovem. To je bilo poznano po dobri kuhinji, prijaznosti
in zabavi. Vse to želijo sedanji najemniki vrniti v kraj in s tem
privabiti goste, tako Frankolovčane, kot iz bližnje in daljne
okolice.

Z odgovorom na to vprašanje so se v četrtek, 17. junija 2010,
ob 19.30 začeli ubadati tisti, ki so prišli na samostojni letni
koncert Vokalne skupine In spiritu. Njeni člani – Anžej Gračner,
Anže Lipičnik, Aljaž Pavlin, Amadej Šopar, Benjamin Krajnc,
Črt Ferant, Luka Juteršek, Peter Osetič in Tomaž Marčič – so
tudi tokrat docela razvneli mnogotera pozitivna čustva številnih
poslušalcev in poslušalk, ki so se udeležili njihovega javnega
nastopa. Med njimi nista manjkala niti sam celjski škof, dr.
Stanislav Lipovšek in župan Občine Vojnik, Benedikt Podergajs.

Družina, ki je prevzela gostišče Turist, verjame v našo vrnitev
Verjamemo, da jim bo uspelo, saj se vračajo na ponudbo izpred
nekaj let, ki je privabila goste vseh družbenih slojev. »Vrata niso
zahtevala strogih zapovedi glede oblačil, pa tudi škornji, kot
nekoč, ne bodo prepovedani,« so dejali na predstavitvi, ko so
ponovno odprli vrata.

Zdi se mi vredno poudariti, da je bilo v interakciji med
gostitelji in gosti moč razpoznati, da se je poleg navdušujočega
repertoarja, ki so ga fantje izbrali za ta koncert, med poslušalstvo
naselil prijeten, mikaven glasbeni duh, ki je skozi dobro uro
trajajoč glasbeni nastop uspel obdržati tisto prijetno energijo,
zaradi katere smo se ljudje sposobni iz srca nasmejati, ne da
imamo za to tehten razlog; v takšnem ozračju se ustvarjajo
celo prav posebne vezi, ki so jih gostitelji tega večera z vsako
posamezno pesmijo vnesli med obiskovalce Celjske stolnice.
V kolikor še razmišljate o tem, ali bi se udeležili njihovega
naslednjega nastopa, si ne dovolite niti pomisleka več, kajti fantje
so nedavno pometli z vso konkurenco, ko so na tekmovanju
v sakralni glasbi na Slovaškem osvojili zlato medaljo.
Precej zgovoren dokaz te izjemnosti je, da je takšen dosežek
pridobljen v tako kratkem času delovanja Vokalne skupine In
spiritu (registrirali so se leta 2006) in sploh ne dvomimo, da bo
podobnih priznanj v prihodnjem obdobju njihovega ustvarjanja
še več, kajti vokal imajo povsem na mestu, umetniškega vodjo
pa profesorja harmonike na Glasbeni šoli v Celju, sicer pa tudi
zborovodjo več zborov na Celjskem, Tomaža Marčiča.
Program, ki ga fantje pripravljajo, bo vsekakor zanimiv.
Dejstva o njihovih novih dosežkih bodo takrat povsem sveža.
Če imate posluh za dobro glasbo, potem dvom o tem, ali bi se
nemara srečali z njimi tudi takrat, docela odpade.
Mateja Zakelšek

Afganistanci v Galeriji Piros
V začetku maja so Galerijo Piros obiskali predstavniki
Afganistana, ki so se udeležili XV. mednarodnega razpisa revije
Likovni svet na temo »Etno oblačila in folklora mojega ljudstva«
v Celju.
Prenovljena zunanjost gostišča Turist
Obljubljajo živo glasbo ob sobotah, na ražnju se bo vrtelo
mlado meso, predvsem pa se zavedajo, da morajo vrniti na
jedilnik ribe, po katerih je bilo gostišče nekdaj znano daleč
naokoli.
Najemniki so iz Maribora in so družinsko podjetje. Ponosni
so na svoje delo, verjamejo v uspeh – prav je, da jim zaupamo
tudi mi.

Med njimi sta bili tudi prvonagrajenka razpisa Farzaneh
Akhondi in predstavnica HELP iz Nemčije Maliko Ghloriani,
po rodu prav tako iz Afganistana. Lastnik galerije Jože Žlaus
je še posebno ponosen na njihov komentar v knjigi vtisov, saj
je napisan v
n j i h o v i
zanimivi
pisavi.
Jelka Žlaus

Jure Vovk
Slika: J.Vovk
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Društva
OBISK MILOSTNE PODOBE MARIJE POMAGAJ Z BREZIJ V VOJNIKU
SOBOTA, 12. junij 2010. URA:
15.30. Zvoni telefon. Dvignem slušalko
in razburjen moški glas me očitajoče
sprašuje, kaj za Božjo voljo … imamo
danes v Vojniku, da toliko zvonimo. Poln
navdušenja sem mu kar v eni sapi hotel
razložiti, kaj vse se je dogajalo, pa me
očitno ni hotel poslušati, ker je venomer
trdil, da smo ga motili. Želel sem mu
pojasniti, da smo imeli obisk, kakršnega
Vojnik še ni imel.

Da nas je na svoji poti na evharistični
kongres v Celje obiskala Ona, pred
katero je na prvem obisku Slovenije
klečal na Brezjah papež Janez Pavel II,
Ona, ki jo je šla na Brezje pozdravit žena
ameriškega predsednika Hilary Clinton
in jo je imenovala first lady of Slovenija
- prva dama Slovenije. In Vojničani smo
imeli čast in milost, da smo to Milostno
podobo z Brezij imeli od devetih do
enih v gosteh. Že ob sprejemu smo jo v
slavnostnem špalirju pozdravili duhovniki,
župan, skavti, dekanijski pevski zbori,
člani ŽPS Dobrna, Frankolovo, Črešnjice,
Ljubečna, Nova Cerkev, Šmartno, Vitanje,
Vojnik, Vinogradniško društvo, Društvo
kmetic Meta, Župnijske Karitas vseh
župnij dekanije, ministranti, pritrkovalci
in seveda Godba na pihala Nova Cerkev.

Milostno podobo so spremljali štirje patri
frančiškani, ki so ves čas spovedovali. Ob
prihodu v cerkev sta jo v duetu pozdravila
pevca Lucija in Miha. Po podpisu listine,
da smo prejeli v goste originalno podobo
Marije Pomagaj z Brezij, se je začel
prvi del slavja. Molitev rožnega venca
je popestril najprej Otroški pevski zbor
iz Vojnika, nato Cerkveni pevski zbori
iz Nove Cerkve in Šmartnega v Rožni
dolini, Otroško-mladinski zbor iz Črešnjic
in Moški zbor iz Šmartnega. Višek slavja
je bilo somaševanje vseh dekanijskih
duhovnikov, ki ga je vodil upokojeni
ljubljanski nadškof, msgr. Alojz Uran.
Domači zbor, ki je naslednji dan pel tudi
pri sveti maši na kongresu v Celju, je
pel Tomčevo mašo. »Marija je začetek
našega veselja, ker nam prinaša Jezusa,«
tako nas je v svojem govoru vzpodbujal
nadškof Uran. Mašno slavje je neposredno
prenašalo Radio Ognjišče. Po maši je v
petih litanijah z odpevi prišlo do izraza
ljudsko petje. Nepopisno je, ko cela cerkev
z dušo in s srcem zapoje Mariji. Pretresljiva
je bila nato procesija – mimohod okrog
Milostne podobe. Ob nežni orgelski
spremljavi prof. Tomaža Marčiča nas je
župnik A. Kostanjšek meditativno popeljal
z Marijo skozi naše življenje. V zaključnem
delu so nas razveselili še duet Fides in
Špela s Frankolovega, Mešani pevski zbor
iz Vitanja, kvartet Šhalom z Ljubečne,
vokalna skupina In spiritu ter Štajerski
rogisti. Ko smo po štirih urah nepozabnega
doživetja na koncu ob pesmi Marija skoz’
življenje Milostno podobo pospremili do
vozila in ji pomahali v pozdrav in slovo, je
bilo marsikatero oko, tudi moško, solzno.
»Marija ne odhaja, ampak ostaja in nas
pričakuje,« tako nam je ob slovesu položil
na srce pater Bogdan.

Kot župnik gostitelj čutim dolžnost,
da napišem te vrstice. V vednost vsem
tistim, ki so tisto soboto slišali samo
»moteče« zvonjenje, in v VELIK BOG
LONAJ VSEM ZGORAJ OMENJENIM
IN
SODELUJOČIM,
VSEM,
KI
STE NAPOLNILI NAŠO VELIKO
CERKEV IN TAKO POMAGALI, DA
NAM BO MARIJIN OBISK OSTAL V
NEPOZABNEM SPOMINU. Hvala vam!
Anton Perger
Foto: Urška Jurgec

ASO D.O.O.
Trnoveljska c.4a, 3000 Celje
Tel: 03 42 60 700, www.aso.si
Pooblaščeni prodajalec in serviser
čistilnih naprav KÄRCHER
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Društva
Gospodarstvo - komunala
OGLED EVROPSKEGA PARLAMENTA IN DEŽELE
TULIPANOV

DEVETO SREČANJE PO 52 LETIH KONČANE
OSNOVNE ŠOLE

V nedeljo, 24. 4. 2010, smo se člani in simpatizerji Občinskega
odbora SDS Vojnik odpravili na izlet v Amsterdam in Bruselj.

Izdelali se bodo široki strojni izkopi za
Četrtek, razširitev
27. maja,cestnega
je bil zaproﬁla,
nas poseben
dan.seGeneracija
na katerega
sošolcev našega
novoimenovanega
celjskega
škofa Stanka
naredi nasip v debelini 50 cm iz zmrzlinsko
Lipovška, po
domače
Železnikovega
Stanka,
smo
odpornega kamnitega materiala CBR =se zbrali v
Novi Cerkvi.
10 %. Na obstoječe vozišče in na planum
V okviru Me
nasipa razširitve se vgradi v zgornji ustroj in redarstva Ob
tamponski drobljenec, širine 4,0 m. Po Slovenske Konjic
opravljenih meritvah nosilnosti se vgradi in Zreče s sedež
5 cm nosilnega sloja bituminiziranega ulica 8, delujeta n
drobljenca in 3 cm obrabnozapornega komunalno-cestn
sloja bitumenskega betona širine 3,0 m. redar.
Obojestransko se izdelajo asfaltne mulde.

Pot nas je prvi dan vodila skozi predor Karavanke v Avstrijo
in dalje skozi Nemčijo. Drugi in tretji dan smo si ogledali
Amsterdam in njegovo okolico. Bili smo v hiši Ane Frank, na
Cvetličnem trgu, ogledali pa smo si tudi znamenito brusilnico
diamantov. Četrti dan smo se sprehajali in občudovali Bruselj,
kjer imajo sedež številne ustanove Evropske skupnosti. Tako
smo videli mogočno stekleno palačo, kjer vsem Evropejcem
krojijo življenje in sprejemajo zakonodajo. Ogled Evropskega
parlamenta je bil organiziran na povabilo naše evropske poslanke,
dr. Romane Jordan Cizelj, ki nas je lepo sprejela. Pri tem se nam
je pridružil tudi dr. Milan Zver, evropski poslanec. Skupaj sta
nam predstavila, kako poteka delo v samem parlamentu in njuno
konkretno delovanje v odborih. Dr. Romana Jordan Cizelj je
tako postala zakladnica delegacije, članica odbora za industrijo,
telekomunikacije, raziskave in energijo (ITRE) ter nadomestna
članica odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano (ENVY).
Dr. Zver je vodja delegacije slovenskih evropskih poslancev,
član odbora za kulturo in izobraževanje ter nadomestni član
odbora za kmetijstvo. Na koncu smo si ogledali tudi dvorano,
kjer potekajo plenarna zasedanja v Bruslju. Po končanem
ogledu smo si ogledali še mesto z okolico in se napotili proti
Nizozemski, ki je znana predvsem po tulipanih in mlinih na
veter. Sama dežela je izredno lepa in zanimiva, saj so prostrana
polja tulipanov, narcis in parki različnega cvetja prava paša za
oči. Seveda nismo pozabili na njihove značilne cokle, ki smo si
jih z občudovanjem ogledali.

MEDOBČI

Komunalno-cest
Nataša Kos

OBNOVA BRVI

Uradne ure, na
strankami, na
V tamkajšnji farni cerkvi nam je daroval sveto mašo.
Zelo
inšpektorata,
smo veseli, da spadamo v generacijo našega Stanka, s vsak
katerim
ponedeljek
smo skupaj gulili šolske klopi v vojniški šoli. Zbrali smo
v zagotavl
časuse se
velikem številu, prišli pa so tudi naši profesorji, gospod in
gospa
telefonu.
Lebič, gospa Lojzka Kovač in gospa Olga Tičar Gorički.
tel.: (03) 78 00 63
Pred sv. mašo smo škofa presenetili, ko je zaigral kvartet
telefaks: (03) 78
Akord iz Celja. Po kratkem nagovoru Adele smo mu podarili
e-pošta: inspekci
umetniško sliko Stari del Vojnika.
Iz lepe cerkve smo se prestavili v gostišče Mark, kjer smo
Občinski redar
nadaljevali naše druženje do poznih večernih ur.
Vsem, ki steVsemesecu
srečanja
udeležili,
iskrena
hvala.
Hvala
tudi Vahter
avgustu se je obnovila brv Damjan
našima sošolkama,
ki
sta
vse
skupaj
organizirali,
to
sta
Adela
v Vojniku, ki povezuje trg z naseljem z
Žerovnik Pačnik in Mira Prekoršek Šeško. Iskrena hvala
tudi
desnim bregom Hudinje. Obnovo je izvajal Uradne ure, na
dekanu Alojzu Vicmanu.
strankami,
na
Montles, v višini 4.600,00 EUR. Naročena
Upam, da se prihodnje leto zopet srečamo, do takrat pa
naj se
inšpektorata,
pa je že
tudi
strešna konstrukcija, ki
vas držijo zdravje,
sreča
in veselje.
vsako sredo od 8.
bo varovala leseno brv pred različnimi
Milica Verk Skutnik
zagotavljajo tudi
vremenskimi vplivi.
tel.: (03) 78 00 62
Boštjan Švab telefaks: (03) 78
e-pošta: damjan.v

Inšpektorica
opozarjata na n

Sledil je ogled Evropskega sodišča v Haagu. Obiskali smo
glavno mesto Nizozemske, Amsterdam, in se vozili po kanalih,
ki prepredajo celo mesto, občudovali ozke fasade hiš, ki so
stisnjene druga ob drugo, pa med njimi ne vidiš dveh enakih,
ki so čudno nagnjene naprej ali nazaj, saj so zidane na pesek,
pa vendar kljubujejo vsem zakonom fizike. Na poti nazaj smo
se spotoma ustavili še v Kölnu, kjer smo si ogledali znamenito
katedralo. Nekajdnevni izlet in druženje je hitro minilo v
prijetnih družbi, skupaj z domačimi dobrotami, ki smo jim imeli
s seboj za popotno malico. Domov smo se vrnili v poznih nočnih
urah.

ROČNA MASAŽA NA DOMU
* terapevtska ročna masaža
* reﬂekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

MIHA
MIHA ŠKOFLEK
ŠKOFLEK s.p.
s.p. “MAZZI”
Ilovca 15
Ilovca 15
3212 Vojnik
3212
Vojnik
Tel.: (0) 577
33 30
Tel.: (0)
577
33060
30
GSM:
041
731
GSM:
041 731 060
www.mazzi.si

Majda Krošelj,
predsednica Ženskega odbora SDS Vojnik
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Ustavljanje in
prepovedano:
- na prehodu
manj kot 5 m pr
globa je 40 evrov
- na kolesars
pločniku, pešpoti
tirnicah; zagrožen
na
oz
postajališču; zagr
- na delu cest
med ustavljenim
vozilom in nepr
usmerjevalnim
nasprotnim robo
drugo oviro na c
zagrožena globa

3. november 200

Društva
Letni koncert MoPZ KUD Nova Cerkev z gosti,
MePZ Šentviški zvon iz Šentvida pri Lukovici

da ne bi vzljubili njihovega petja. In tako gotovo, kakor teče reka
proti morju, se je končal tudi ta večer.

Moški pevski zbor KUD Nova Cerkev je z letnim koncertom
zaokrožil letošnje bogato leto. Bogato zato, ker smo letos poleg
ostalih nastopov gostovali tudi v Rimu.

Vsem organizatorjem, posebej pa predsednici našega društva,
Andreji Štravs, se lepo zahvaljujem. Za vas, ki ste se koncerta
udeležili, pa upam, da ste preživeli lep večer in da se kmalu
(upam, da v večjem številu) spet srečamo.

Zbor deluje že 38 let, nekateri med nami pa v njem prepevajo
vse od začetka. Povezuje nas prijateljstvo in ljubezen do petja.
Večer je povezovala predsednica KUD Nova Cerkev, Andreja
Štravs.
S koncertom je začel naš zbor, ki se je predstavil z osmimi
skladbami.

R. K.

Ob bok prazniku
Prišli so topli poletni dnevi. Morje in sonce nas že vabita
na zaslužen dopust. Člani našega društva smo se odločili, da
vstopimo v poletne dni s praznovanjem praznika KS Vojnik, saj
je čez 200 članov doma prav iz teh krajev. S krajem in z občino
dobro sodelujemo že vrsto let, saj ima občina pod vodstvom
župana Bena Podergajsa posluh za nas, ki imamo včasih težave,
ki se najlažje rešijo z dobro voljo in s strpnostjo.

Moški pevski zbor KUD Nova Cerkev
MePZ Šentviški zvon prihaja iz Šentvida pri Lukovici, bivše
občine Domžale, odzvanja pa v enaindvajsetem letu. Z leti so se
številčno okrepili in pomladili. Pestrost članov po letih je njihova
prednost, tako v zvokovni podobi kot v medsebojnih odnosih v
skupnosti štiridesetih pevk in pevcev. Seveda je ljubezen do glasbe
in petja najmočnejša vez, ki jih združuje na vajah in nastopih.
Vsako leto zaokrožijo z letnim koncertom, pred tem pa se zavzeto
pripravljajo na območno revijo. Posebno mesto pa v vsaki sezoni
predstavljajo božični koncerti, ki jim omogočajo tudi nastope v
različnih krajih Slovenije. Seveda pa z veseljem pojejo tudi na
drugih prireditvah in priložnostih v domači občini in okoliških
krajih. Pod vodstvom dirigenta Karla Leskovca spoznavajo
značilnosti in skrivnosti domačih in tujih napevov različnih
avtorjev ter jih želijo kar najbolje predstaviti tudi poslušalcem.
V letošnjem letu so bili tudi gostitelji pevskih zborov, ki imajo
v svojem imenu besedo zvon, t. i. ZVONARIADE.
Na koncertu so se predstavili z desetimi pesmimi.

MePZ Šentviški zvon
Če si izposodim nekaj besed iz njihove zadnje pesmi: »Modri
ljudje pravijo, da se samo naivneži zaljubljajo,« vendar mislim,
da si po njihovih odpetih pesmih tudi mi nismo mogli pomagati,
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Zbrali smo se dopoldan, kjer so si imeli naši člani in vsi, ki so
želeli, priložnost ogledati razstavo, ki je nastala izpod spretnih
in vestnih rok naših ZVONČNIC. S svojo prisotnostjo so nas
počastili predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago
Novak, župan Občine Vojnik Beno Podergajs, predsednik KS
Vojnik Mirko Krašovec, predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat
in predstavnica za družbene dejavnosti Občine Vojnik. Vsi so
prisotne pozdravili in zaželeli uspešno delo in sodelovanje tudi v
bodoče. Veseli smo bili, da so si vzeli čas in se z nami poveselili.
Ponosni smo, da živimo v krajih, kjer ljudje znamo prisluhniti drug
drugemu, si vzeti čas, ki ga radi poklonimo in smo ga radi deležni.
Obiskovalcem in gostom smo predstavili naše delo, ki je v
teh časih še toliko bolj pomembno. Vsi smo si bili edini, da tudi
druženje, kot je bilo današnje, pripomore k počutju vsakega
posameznika. Da nismo bili žejni, so poskrbeli naši člani. Zdenko
je res strokovnjak pri pripravi bograča, to vemo vsi, ki se radi
udeležujemo srečanj, na katerih za hrano poskrbi prav on s svojimi
prijatelji. S svojimi nastopi in igranjem na flavto in harmoniko so
nas razveselili otroci iz OŠ Nova Cerkev ter mladi harmonikarji, ki
so že pravi glasbeniki.
Da so naši člani vsestransko aktivni tudi na športnih dejavnostih,
nas je prepričal g. Zupanc, ki mi je prinesel pokal in kolajno, ki so
jo dosegli naši balinarji. Tretje mesto na državnem tekmovanju je
več kot pohvalno.
Nismo pa pozabili na našega Lojzeta, ki je prav ta dan slavil
okrogli jubilej. Vsi smo mu iskreno čestitali in zaželeli obilo
zdravja in še veliko skupnih srečanj. Praznovanje se je ob petju,
glasbi in plesu nadaljevalo v pozno popoldne, ob pijači in okusni
hrani.
Želim si, da bi velikokrat našo knjigo življenja popisali s tako
lepimi stvarmi, kot smo jih doživeli danes, saj nam bo ta dan ostal v
posebnem spominu. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in nas počastili
s svojo prisotnostjo, Zvončnicam, Zdenku, vsem, ki ste pomagali
pri organizaciji, Zvezdani, sponzorjem in agenciji Svet potovanj.
Tako smo tudi mi poklonili prijeten dan kraju, ki praznuje te dni.
Dragica Mirnik

Društva
Kresovanje na Gojki 2010
Letos smo imeli kresovanje na Gojki, in sicer je ideja padla na
streljanju za veliko noč. Namreč takrat smo bili skupaj zbrani
sami takšni, ki smo si želeli, da bi tudi pri nas imeli kresovanje,
da ne bo potrebno hoditi okrog. Res na hitro smo naredili načrt,
kje bi naredili kres in tudi od kod bomo pripeljali drva zanj. Do
takrat je bilo še tri tedne, vendar so najmlajši komaj čakali, kdaj
bomo šli po drva in so skoraj ob vsakem srečanju spraševali,
kdaj gremo.

Pričeli so hoditi vaščani, bili so dobre volje in vsak je s seboj
prinesel vino ali kakšno pecivo. Ura je bila devet in najmlajši
so s pomočjo odraslih prižgali kres – bilo je nepopisno veselje.
Imeli smo tudi dva harmonikarja, Vilija in Alena, ki sta nam
igrala in nas zabavala. Zbralo se nas je izredno veliko, lahko bi
rekel, da je skoraj od vsake hiše nekdo prišel. Prišel je tudi sosed
Jure, ki je lepo vse skupaj poslikal in ovekovečil na zgoščenki.
Proti koncu kresovanja smo imeli še krajši ognjemet, ki je bil
pika na i nepopisnemu veselju naših otrok. Resnično, imeli smo
se krasno!
Največja nagrada in pohvala za nas je dober obisk prireditve
in odlično zabava za vse navzoče! Mislimo, da je bilo letošnje
kresovanje več kot dober dokaz, da se lahko ob dobrem
vzdušju družijo in skupaj zabavajo generacije, od najmlajših
do najstarejših! Veliko nas je mnenja, da tega v vasi resnično
manjka! Upamo, da se vidimo tudi prihodnje leto.
Peter Stermecki

Spoštovane obrtnice in obrtniki,
podjetnice in podjetniki!
3-LETNA PREDSTAVITEV ŽE ZA 310 EVROV
Občina Vojnik se bo predstavila z velikim panojem.
Določili smo datum, na sam praznik 27. 4. In res. Zjutraj ob 7.
uri smo se zbrali Luka Hrvatin, Mitja Kroflič, Uroš Ribič, Vili
Podpečan, Patricija, Lucija in jaz in smo se s traktorjem odpeljali
v Lokrovec po drva. Tam nam je pomagala še moja mama,
da smo jih hitreje naložili. Pripeljali smo kar dve traktorski
prikolici suhih smrekovih drv. Ko smo drva imeli, smo začeli
razmišljati o širini in višini kresa. Odločili smo se, da naredimo
kres v obliki piramide, da je spodnja širina 4 m in se postopoma
zmanjšuje. Pridružili so se nam še Alen Mastnak, Hana Šlavs,
Pia Stermecki in Maruša Žerjav. Fantje smo rezali in zlagali
drva eno na drugo in hitro se je dalo prepoznati obliko kresa.
Dekleta so nosile veje v njegovo sredino. Bili smo hitri, izredno
dobro volje in ob enem komaj čakali, da končamo, saj smo bili
že resnično utrujeni. Na koncu smo se slikali in pospravili vse,
česar nismo uporabili.

Predstavitveni pano bo stal na odličnem in izredno obiskanem
mestu, pred galerijo v Globočah.
Predstavljeni bodo zemljevid občine Vojnik in njene
znamenitosti, na njem pa se lahko pod izredno ugodnimi pogoji
predstavijo tudi podjetja iz občine Vojnik, in sicer z imenom
podjetja, logotipom, naslovom, s kratkim besedilom in z vidno
oznako na zemljevidu.
Predstavite se! Razširili boste svoje poslovne možnosti,
postali prepoznavnejši in lažje dosegljivi. Nastopili boste kot
pomemben del skupnosti in pokazali svojo pripadnost občini
Vojnik.
Za sodelovanje se obrnite na direktorja podjetja Černič
Marketing, Jurija Černiča, na tel. 01/5428-741, 051/319-829 ali
preko e-pošte jure.cernic@siol.net.

Do kresovanja so nas ločili še trije dnevi. Najmlajši so komaj
čakali, kdaj ga bomo prižgali. Poskrbeli smo še za pijačo in
hrano. Povabil sem vsakega, ki sem ga srečal do takrat v vasi.
Prišel je petek in čakali smo deveto uro zvečer, da se zabava
začne.
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VINOGRADNIŠKO-VINARSKO
DRUŠTVO OBČINE VOJNIK
DOSEGALO VISOKE REZULTATE
V brošuri Kmetijske gozdarske zbornice
Slovenije in Kmetijsko gozdarskega
zavoda Maribor z naslovom VINSKI
LETNIK 2009 – VINORODNE DEŽELE
PODRAVJA so objavljene strokovne
ocene vin krajanov Vojnika, in sicer:
1.	Ocena vin letnika 2009: v Mariboru,
19. 5. 2010, je za belo zvrst
SAUVIGNON oceno 18,09 prejel
član
Vinogradniškega-vinarskega
društva Občine Vojnik gospod Miran
Kovač iz Vojnika.
2.	Ocena vin letnika 2009: v Mariboru,
19. 5. 2010, je za vino posebne
kakovosti CHARDONNAY oceno
18,43 in KERNER oceno 27,00 prejel
član
Vinogradniškega-vinarskega
društva Občine Vojnik gospod Mirko
Krašovec iz Arclina.
3.	Kakovost vin letnika 2009: na
društvenih ocenjevanjih v vinorodni
deželi Podravje pa je bilo 135 vrst
ocenjenih vin Vinogradniškegavinarskega društva Občine Vojnik s
skupno oceno 18,02.
Vinogradniškemu-vinarskemu društvu
Občine Vojnik iskreno čestitamo za
odlične rezultate in jim zaželimo še
veliko uspešnih trgatev ter pridelanega
dobrega vina.
Oskrba trte in njena vzgoja do rodnosti
predstavlja v celotnem življenjskem
obdobju trte zelo kratek časovni interval,
v katerem trta opravi izredno velik in
pomemben razvoj s pomočjo zavednega
vinarja.
Ines Novak

03/492-60-50,
051/431-345,
info@urar-lecnik.si

Društva
Aktivnosti Občinskega odbora N.Si Vojnik

5. ROJSTNI DAN SKAVTOV RAKOVE STEZE 1

V četrtek, 13. maja 2010, je v Celju v
organizaciji N.Si potekal Sedmi zbor za
vrednote, katerega so nagovorili: predsednik
SAZU dr. Jože Trontelj, predsednica N.Si
Ljudmila Novak, evropski poslanec Lojze
Peterle, profesor dr. Julij Nemanič, profesor in
psiholog dr. Hubert Požarnik, moralni teolog
dr. Roman Globokar in vodja slovenskega
programa Radia Vatikan p. Janez Sraka. Predsednica N.Si
Ljudmila Novak je na zboru dejala, da sedaj, ko je v sprejemanju
novi družinski zakonik, znova doživljamo neko razvrednotenje
družine, ko hočemo izenačiti vse tipe družin s klasično družino.
Klasična družina je tista, kjer lahko človek največ dobi za svoje
življenje. Zato moramo v Sloveniji, če želimo ohraniti družino,
narediti mnogo več.

V soboto, 22., in nedeljo, 23. maja, je bil Vojnik v znamenju
oranžne barve. Zakaj? Tam smo dva čudovita dneva preživeli
skavti iz Rakove Steze 1, ki smo praznovali svojo peto obletnico.
Letošnjo pomlad je namreč minilo 5 let od trenutka, ko so naši
prvi skavti, sedaj že voditelji, obljubili, da bodo služili Bogu in
domovini ter se trudili živeti po skavtskih zakonih. Zbrali smo
se v soboto dopoldne in najprej postavili tabor. Dela je bilo kar
veliko, vendar tudi pridnih rok ni manjkalo, zato so do kosila že
stali šotori in bivaki, pripravljen je bil ogenj za zabavni večer,
sredi travnika pa se je ponosno dvigal jambor z zastavami.

V nedeljo, 30. maja, je v Rogatcu potekal Tabor Nove
Slovenije in vseslovenski Zbor za vrednote, ki se ga je udeležilo
preko 3000 ljudi, članic in članov ter simpatizerjev Nove
Slovenije. Za člane in simpatizerji N.Si iz Vojnika, Nove Cerkve
in s Frankolovega smo organizirali avtobusni prevoz.
Glavna govorca na taboru in vseslovenskem Zboru za
vrednote sta bila predsednica N.Si Ljudmila Novak in evropski
poslanec Lojze Peterle. Na njem so ugotavljali, da se Slovenija
ne sooča le z ekonomsko krizo, ampak tudi s krizo vrednot.
Prav pomanjkanje občečloveških vrednot, kot so poštenje,
solidarnost, resnicoljubnost in domoljubje, je po njihovem
Slovenijo pripeljalo v hude težave.

Organizatorji so se zelo potrudili in tabor organizirali v
neposredni bližini dvorca Strmol in Muzeja na prostem v
Rogatcu, tako da so si udeleženci lahko ogledali ti dve turistične
znamenitosti.
Stranka se aktivno pripravlja tudi na jesenske lokalne volitve,
zato so se na taboru javnosti predstavili nekateri županski
kandidati v večjih mestih. Kandidaturo za ljubljansko županjo je
tako že pred dnevi napovedala Mojca Kucler Dolinar, v Mariboru
se bo v boj za županski stolček podala Magdalena Šverc.
Občinski odbor N.Si Vojnik se je odzval na akcijo
Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev za nabavo
novega vozila. Zavedamo se, da so prostovoljna gasilska društva
temelj našega sistema reševanja pred naravnimi nesrečami,
zato smo se odločili, da kot botri v skladu s svojimi finančnimi
možnostmi v ta namen prispevamo sorazmerni delež.
Anton Kosem,
predsednik OO N.Si Vojnik

Popoldne so se otroci, razporejeni v skupine, odpravili po
Vojniku. Poiskati so morali različne točke, na katerih so jih
čakale informacije o zgodovini našega stega. Marsikdo je na
tej poti odkril kak nov kotiček Vojnika, vsi pa so se veseli in
nasmejani vrnili nazaj. Sledil je kviz, v katerem smo preverjali,
koliko informacij so si uspeli zapomniti. Zvečer je napočil
čas za najbolj slovesen trenutek dneva. Čakale so nas namreč
skavtske obljube. Najstarejši skavti so s svečkami označili pot
skozi gozd do prostora, kjer je v soju sveč volčje rutke prejelo
16 najmlajših skavtov – volčičev, pravo skavtsko obljubo pa
je izreklo 11 mladih. Tako pomemben dogodek je bilo seveda
potrebno praznovati, zato smo slovesno prižgali ogenj ter ob
smehu in petju preživeli preostanek večera.
V nedeljo dopoldne smo se igrali različne skavtske igre ter
k njim povabili tudi mimoidoče. Nekaj se jih je z veseljem
pridružilo petju in plesu, drugi pa so naše »norenje« opazovali
od daleč. Nato smo se odpravili k sv. maši in pri njej sodelovali
s petjem. Po koncu maše smo zopet povabili ljudi med nas in jim
predstavili, kdo smo skavti in kaj počnemo.
Popoldne so se nam pridružili starši in prijatelji in skupaj z
njimi smo proslavili naš rojstni dan. Igrali smo se razne igre,
tekmovali, klepetali, peli, se smejali in zabavali. Ker pa prave
rojstnodnevne zabave ni brez torte, smo tudi mi razrezali dve
veliki torti in se posladkali z njima. Razšli smo se z občutki
veselja in ponosni na prehojeno pot, sedaj pa že komaj čakamo,
da se zopet vidimo na poletnem taboru.

Anja Pinter,
Načelna Rakovica
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Društva
Novi župnijski sveti v naših župnijah
Župnijski pastoralni svet je miniatura vesoljne Cerkve. Vse, kar
vsebuje vesoljna Cerkev, vsebuje tudi krajevna Cerkev.
Pomembno je poudariti, da ima župnijski pastoralni svet
posvetovalno vlogo, kar pomeni, da je vsakdo povabljen, da
svetuje to, kar se mu zdi najboljše, obenem pa sprejema odločitve,
ki se razlikujejo od njegovega osebnega mnenja. Tisti, ki vodi
Cerkev, je namreč Sveti Duh. Posvetovanje je že od prvega zbora
apostolov v Jeruzalemu pomemben vidik Cerkve: »Sveti Duh je
sklenil in mi z njim« … (Apd 15,28). Verniki so tako povabljeni,
da duhovnikom pomagajo in svetujejo. Tako duhovniki kot laiki
smo poklicani, da delamo za isto stvar, da poskušamo razumeti
drug drugega. (Povzeto po predavanju dr. Rafka Valenčiča)

V celjski škofiji smo v lanskem letu sprejeli okvirni Pastoralni
načrt. Vsaka župnija zase je sprejela štiri prednostne naloge, in
sicer načrt dela za sodelavce in poklice, za mladino, za družino in
za dobrodelnost. V okviru tega smo tudi v župnijah, ki jih obsega
naša občina, sprejeli načrte za prednostne naloge. Načrte je potrdil
škof dr. Anton Stres in jih pri slovesni sveti maši v celjski stolnici
vrnil predstavnikom ŽPS. Novi škof dr. Stanislav Lipovšek želi,
da se delo v tej smeri nadaljuje.
V letošnjem letu je prišel čas volitev novih članov v Župnijske
pastoralne svete. V mesecu marcu smo v naših župnijah opravili
volitve in na podlagi tega sestavili nove ŽPS. Vsem članom
želimo veliko uspešnega dela v naslednjih petih letih.

ŽPS Svetega Lenarta Nova Cerkev

ŽPS Naše Ljube Gospe Roženvenske Črešnjice

Olga Beškovnik, Martin Pušnik, Jožica Jošt, Petra Jelovšek,
Mira Kunštek, Metoda Črešnar, Franc Iskrač in Urban
Pristovnik

ŽPS Svetega Jožefa Frankolovo

Spredaj: Urh Čeperlin (podmladek), Janez Čeperlin, Simon
Stagoj, Peter Oprčkal, Silvo Blazinšek in Uroš Lebič;
stojijo: Darinka Stagoj, Sabina Majcen, Rudi Tepej, Branka
Mavhar, Brigita Kuglar, Vinko Božnik, Bogdana Cehner, Rajko
Sentočnik, Ivica Delčnjak, Alojz Vicman, Minka Kračun, Vesna
Kolšek Zevnik, Marta Toman, Jože Klinc in Mateja Oprčkal
(Manjkajo: Branka Klinc, Ivan Ravnak in Miran Zupanek)

ŽPS Svetega Jerneja v Vojniku
Foto: Edi Fidler

Edita Karo, Tomislav Jajčevič, Dušan Horvat, Edi Mirnik,
Vida Lozej, Ana Kroflič, Franci Kopinšek, Anton Podjavoršek,
Jožefa Vranc, Marija Železnik, Stanko Žohar ml., Klemen Birk,
Marko Hohnjec, Sonja Jakop, Janez Karo, Martin Kračun,
Miha Senegačnik in Irena Pinter (Manjkata: Janez Pinter in
Štefka Ocvirk)

Benedikt Podergajs, Danilo Bojanovič, Tomaž Marčič, Matjaž
Marčič, Klara Lipičnik, Veronika Marguč, (stojijo) Darja Belak,
Julko Špes, Anton Perger, Slavko Brezovšek, Milena Jurgec,
Amadej Bastl, Ivica Kos, Stanko Bobik, Marjan Majcen, Jožica
Korošec in Mirko Krašovec (Mankajo: Karli Brezovšek, Darko
Langeršek in Urban Podergajs)

Milena Jurgec
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Društva
ODPRTJE OBNOVLJENEGA SPOMINSKEGA
OBELEŽJA V SOCKI PRI SENEGAŠKEM MLINU
Krajevna skupnost Nova Cerkev in Krajevni odbor za vrednote
NOB Nova Cerkev, v sodelovanju z Občino Vojnik, sta v času
praznovanja krajevnega praznika KS Nova Cerkev v petek, 2.
julija 2010, v Socki, oziroma Selcah pri Senegaškem mlinu, na
domačiji Alojza Jeseničnika pripravila proslavo ob odkritju
novega spominskega obeležja. Prvotno spominsko obeležje,
postavljeno ob cesti Socka-Vitanje, je bilo zasuto in uničeno
zaradi zdrsa zemeljskega plazu.

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ
Tradicionalna 21. razstava Dobrote slovenskih kmetij, ki je
bila v minoritskem samostanu na Ptuju, je osrednja predstavitev
kulinaričnih dobrot, ki jih izdelujejo pridne roke slovenskih
kmetic in kmetov. Razstavljenih je bilo 1178 izdelkov. Poleg
krušnih so največji napredek po kakovosti dosegli izdelki iz
mleka in mesa, sledijo še kisi, olja, suho sadje, sadna vina,
sokovi, marmelade, žganja, vina, kompoti in konzervirana
zelenjava.
Včasih so na kmetijah pripravljali skoraj vse izdelke doma, od
semena pa do kruha. Zato so hrano veliko bolj cenili. Danes to
uspe le še nekaterim. Zato smo pa po drugi strani vse bolj željni
domačih dobrot. Upam, da ste na svoje znanje ponosne in da
ga boste posredovale mlajšim rodovom. Vsem iskreno čestitam
in vam želim še veliko veselja ob pripravljanju kruha in drugih
dobrot.
Veronika Marguč

DAN ZEMLJE
Dne 22. 4. 2010 smo tudi v naši občini proslavili dan Zemlje
in tako posadili kar nekaj dreves.

Slavnostno odkritje spominskega obeležja
Obeležje zaznamuje preboj XIV. udarne divizije na Veliko
Raven in Paški Kozjak v noči iz 15. na 16. februar 1944. leta.
Nočni pohod je bil zelo naporen in zamuden, saj se je kolona
prebijala skozi 70 cm visok sneg, skozi zamete ter v hudem
mrazu. Na čelu je šla Bračičeva brigada, za njo Šercerjeva z
ranjenci, zadaj pa Tomšičeva, ki je dala bataljon za okrepitev,
oziroma za rezervo Bračičevi.
Prva je torej trčila ob nemške zasede v dolini Hudinje
Bračičeva brigada, o čemer nam posreduje spominski zapis tudi
Miha Butara - Aleks:
»To je bilo takrat, ko so se borci Bračičeve spustili proti Socki,
pozorno, toda odločni, da razbijejo in napodijo sovražnika, če
bi nam hotel zapreti pot. Prišli smo skoraj do dna soteske rečice
Hudinje. Že smo mislili, da v soteski ni zasede. Nenadoma pa je
mučno tišino pretrgal zloglasni »HALT« in takoj za njim se je
iz Senegaškega mlina ter z vzhodnih obronkov Paškega Kozjaka
vsula toča svinčenih.
Borci Bračičeve so se le za hip ustavili in takoj odprli ogenj.
Najhrabrejši so pohiteli proti Senegaškemu mlinu, iz katerega je
bruhal smrtonosni ogenj. »Še malo in pot preko ozkega mostička
ob mlinu bo prosta,« je mislil borec, ki je prijel za cev nemškega
mitraljeza, štrlečo skozi okno. Sprožil je bombo, da jo vrže v
mlin. Presenečeni Fric je hotel umakniti mitraljez, toda bil je
prepočasen. Eksplozija bombe mu je to onemogočila. Prehod je
bil prost.«

Zasaditev vretenastega bresta za šolo na Frankolovem
V KS Nova Cerkev smo zasadili zeleni pas ob dovozni cesti
z vretenastimi bresti. Društvo IZVIR iz Nove Cerkev pa je
posadilo tri jasminove grme k že obstoječim grmom na začetku
parkirnega prostora ob pokopališču.
Nadalje smo posadili vretenaste breste še v Obrtno-poslovni
coni v Arclinu ter v KS Frankolovo. Skupaj je bilo posajenih več
kot sto dreves. Vsekakor bodo drevesa polepšala naš bivanjski
prostor, nam dajala senco ter izboljšala zrak.
Mila

Mihaela HREN
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Društva
Predpočitniške aktivnosti Turističnega društva Nova Cerkev
Dan športa v EU

Katrca

Člani Turističnega društva Nova Cerkev
smo soorganizirali DAN ŠPORTA V EU,
ki se je odvijal 5. junija 2010 v občini
Vojnik. Udeležence smo povabili v Novo
Cerkev, ker so želeli podrobneje spoznati
naš kraj. Darinka Štimulak jih je vodila od
Vojnika v Novo Cerkev, do Frankolovega
in Socke. V Novi Cerkvi so si ogledali
Soržev mlin, kjer jih je sprejel gosodar
Oton Samec. Člani društva smo predstavili
tudi pogostitev. Gostje so bili navdušeni
in prijetno presenečeni, za kar seveda v
našem društvu znamo poskrbeti.

Že tradicionalna prireditev »Katrca« je v
Vojnik privabila tudi naše članice, kjer so
se predstavile na treh stojnicah.

Šmarjak
Naši člani se že tradicionalno udeležujejo
prireditve celjskega turističnega društva
»Šmarjak«. Letos smo sodelovali kar
s tremi ekipami in z glasbeniki in smo
bili vsekakor najmočnejša ekipa, ki je
zmagovala v družabnih igrah. Druženje
turističnih prostovoljnih delavcev je bilo
prijetno in zabavno.

Podeželje v mestu
V soboto, 12. 6. 2010, je bila v Celju
turistična prireditev Podeželje v mestu,
ki smo se je tudi udeležili s stojnico, kjer
smo predstavljali naš kraj – Novo Cerkev.
Stojnico sta zastopali naši članici Agica
Štokojnik in Štefka Škoflek. S ponudbo
peciva je sodelovala tudi Romana Štrljič.

Hoja ob torkih
V maju je naš član in skrbni vodja
programa »Hoja ob torkih«, Bolti Orličnik,
priredil zaključni pohod. Vsi pohodniki so
se zbrali na njegovem domu, kjer je bilo
prijetno in veselo. Hvala in se priporočamo
še jeseni.

Gledališki večer
V soboto, 19. 6. 2010, smo se odpravili
na izlet v okolico Velike Nedelje. Ogledali
smo si oljarno v Središču ob Dravi, odšli
smo tudi poskusit vino k našemu znanemu
vinogradniku Viktorju Šprajcu, kjer smo
ugotovili, da se vino dobro drži, a ga bo
zmanjkalo, zato se bomo jeseni podali
na novo trgatev. Večer smo zaključili z
ogledom komedije »Pridi gola na večerjo«.
Tako je bil večer prijetno zaključen. Z
nami je vedno luštno!
Pridružite se nam na Nedeljskem
grajskem popoldnevu, v nedeljo 5.
septembra 2010.
Alenka Prebičnik Sešel

Že tretja razstava Jožeta
Žlausa na Češkem
Že kar nekaj let se odvija partnersko
sodelovanje med Turistično-kulturnim
društvom Globoče – Dedni Vrh, Ljudsko
univerzo iz Celja in ZUŠ iz Jaromera na
Češkem.
Tudi letos je bila pripravljena razstava
grafik »Belokranjske pisanice« avtorja
Jožeta Žlausa v galeriji mestnega muzeja
v Jaromeru. Odprtje je bilo 9. aprila
2010 z glasbenim programom okteta
»In spiritu« iz Vojnika in učiteljev ZUŠ.
Po slavnostnem odprtju je oktet »In
spiritu« izvedel v dvorani mestnega
muzeja bogat koncert, pri katerem so
sodelovali še Maja Srebočan, Roman
Grdina iz Šmartnega in učitelji iz ZUŠ iz
Jaromera.
Mladi fantje iz okteta so tako navdušili,
da so dobili vabilo za ponoven obisk na
Češkem.
TKD GDV
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DELAVNICE JOŽETA ŽLAUSA
(Kulturna info točka
PORTA B KIT)
Na Linhartovi ulici 18, pri Mestni
tržnici Celje, je dogajanje pestro. V
sklopu zavoda PORTA B smo odprli
Kulturno info točko KIT, kjer mesečno
prirejamo razstave na različno
tematiko. V poletnem času se bodo v
atriju predstavili mojstri domače obrti,
izvajali se bodo literarni večeri (Jurij
Vodovnik – Anton Gričnik, Dr. Gržan,
Toni Gašperič in drugi), razni koncerti,
imeli bomo lutkovno gledališče na
prostem in še marsikaj drugega.
Pod vodstvom Jožeta Žlausa,
vsestranskega umetnika in izkušenega
mladinskega delavca, v sklopu KIT
organiziramo delavnice, primerne
za otroke v vrtcih, osnovnošolce in
dijake srednjih šol ter prav tako za
vse ljubitelje kulture (ni starostnih
omejitev). Za šolarje ponujamo
delavnice, ki ustrezajo učnemu načrtu
oz. programu posamezne šole. Vsaka
delavnica naj bi pomenila nadgradnjo
teoretičnega znanja, ki ga posameznik
pridobi v šoli. Lokacije delavnic (po
predhodnem dogovoru) so lahko: KIT
ali atrij, Galerija Maleš, Galerija Piros,
turistične kmetije, šole, vrtci, TIC-i,
trgovski centri, tržnica … Delavnice
se izvajajo skozi celo leto (po navadi
v dopoldanskem času, vendar smo
prilagodljivi).
Delavnice so lahko na temo aktualne
razstave v KIT (trenutno razstavljamo
dela grafika Mihe Maleša) oz. na temo
kulturne dediščine: tisk grafik, različnih
motivov na temo »kulturna dediščina«,
izdelovanje mlinov in kozolcev iz lesa,
izdelave makete »flosar«, izdelovanje
lutk, tisk slovenskih ornamentov,
lončarski in kiparski izdelki itd.
Več o nas izveste na mladi@portab.
si, na tel. številki 03 492-63-34, ali
pa se kar oglasite v naših prostorih na
Linhartovi ulici 18 v Celju.

Urša Holcinger

Društva
PRED SPOMENIKON NOB V
VOJNIKU
Žar minulih vojnih let
v prsih nam budi spomine
nanje, ki so iz temine
v zarjo dvignili nov svet,
nanje, ki v naš čas zazrti
so odšli po poti smrti.
Dolge v noč so šle kolone,
v smrt, da mi bili bi srečni.
Že za njimi sonce tone:
daljni so, nesmrtni, večni.
Včasih še srce vztrepeče,
misel svetla gre za njimi
in kot v vetru cvetje rdeče
v prsih valove spomini.
Tako je zapisal Peter Levec v pesmi
Spomini. Dne, 12. 6. 2010 smo se zbrali
pri spomeniku žrtvam II. svetovne vojne
v Vojniku, da bi z drobno slovesnostjo
počastili spomin nanje, ki so jo žrtvijo
utirali pot v našo svobodo. Spomnili smo
se na vojne grozote, ki se ne smejo nikoli
več ponoviti.
V svežem sobotnem jutru tega dne so
se, že četrtič zapored, zbrali pohodniki in
odšli v Ivenco, da bi v današnji borbi za
čas postali za hip v spomin na njiju, ki sta
pokopana brez imena, a je njuna žrtev za
nas, z nami.
Skupaj s tovariši iz Kočevja smo se zbrali
pred pomnikom na žrtve protifašističnega
boja prebivalcev iz Vojnika in okolice.
Med 78 imeni, vklesanimi v ta brezčasni
kamen, je skoraj tretjina njih, ki so
kot borci, partizani padli na poljanah
naše domovine. Vsi ti kmetje, delavci,
izobraženci, dijaki so pod vodstvom OF,
ki je bila del protifašistične koalicije dali
svoje življenje kot kamenček v mozaik
zmage v protifašističnem boju. Bili so

mladi, polni želja, hotenj, kot mi danes,
zato so hoteli starega sveta propad. Danes
bi morda kdo dejal, saj je bila izbira
jasna! Ali res? Vsak zase, sam s seboj,
so se odločali za boj. Naš narod ne trpi
suženjstva, glejte, že Prešeren je zapisal:
»…Manj strašna je noč v črne zemlje,
krili, kot so pod svetlim soncem sužni
dnovi…« Kako težko bilo je v tistih dneh,
vedo le oni, ki so poslušali, ko so črni
avtomobili vozili v nočeh. Naložili so jih
na živinske vagone in odpeljali v Dachau,
Auschvic,… Skoraj dvajset preminulih v
teh dveh taboriščih je bilo iz naše soseščine.
Druge so po zverinskem mučenju ustrelili
kot talce na Frankolovem, v Starem
piskru, v Mariboru. Največ žrtev tod, v
času II. svetovne vojne, je bilo ustreljenih
kot talcev.
Danes si ne znamo predstavljati, kaj
čuti človek, ko vanj merijo puškine cevi,
o čem so sanjali tisoči v taboriščih, kaj so
doživljali »ukradeni otroci«.
Nekateri še vedno zahtevajo spravo.
Za vse povojne poboje smo se večkrat
opravičili. Za nekatere to ni dovolj.
Kaj hočejo? Sprava ni nekaj, kar lahko
ena stran da. Opravičilo, če ga želiš, je
potrebno sprejeti in s tistim, ki ti ga je
namenil, znova zaživeti.
Po koncu spominske slovesnosti
smo nadaljevali druženje, da bi iz srca
v srce zgradili kar največ mostov, pod
svobodnim soncem, v naši samostojni
Sloveniji, ponosni na njih, ki so se borili
za svobodo slovenskega naroda, v prvi in
drugi svetovni vojni, na njih, ki so izborili
osamosvojitev Slovenije.
Svoboda je kot voda, brez nje ni
življenja, zato jo moramo ohranjati, jo
negovati. Člani Združenja borcev za
vrednote narodnoosvobodilnega boja si za
to prizadevamo dan za dnem. Pridružite
se nam, da skupaj iz srca v srce gradimo
mostove.
Andreja Stopar

Športne igre SDS v Šentjurju
Dvanajste letne tradicionalne športne
igre Slovenske demokratske stranke so
se odvijale v soboto, 22. maja 2010,
v športnem parku Šentjur in nekaterih
drugih športnih objektih Občine Šentjur.
Na igrah se je poleg 450 udeležencev –
športnikov in športnic zbralo še okoli
nekaj sto njihov navijačev. Bil je to
eden izmed politično-športno-družabnih
dogodkov, na katerem je bila prisotna
velika športna ekipa Občinskega odbora
SDS Vojnik.
Udeležence letnih iger je poleg Štefana
Tislja, poslanca SDS in župana Občine
Šentjur, Jožeta Koržeta, predsednika
Občinskega odbora SDS Šentjur,
pozdravil tudi predsednik stranke
Janez Janša. Vsem je zaželel uspešno
tekmovanje, športno navijanje ter dodal,
da je »pomembno sodelovati in včasih
tudi zmagati«.
Članice in člani OO SDS Vojnik so
tekmovali v več športnih disciplinah in
dosegli vidne rezultate. Še posebej pa sta
nas razveselili Katica Muzel in Zdenka
Brecel, ki sta v krosu, v kategoriji rojenih
1957. in več, osvojili zlato in bronasto
medaljo. Prav tako pa so se izkazali
nogometaši, ki so na turnirju nastopili
kar s štirimi ekipami. Dve izmed njih sta
na koncu zasedli drugo in tretje mesto.
Športni del iger se je zaključil z revijalno
nogometno tekmo ter podelitvijo medalj
in pokalov najboljšim.
Dobrega razpoloženja, odličnih tekem
in športnega navijanja ni moglo pokvariti
niti občasno deževje. K skupnemu uspehu
so pripomogli ostali člani in simpatizerji,
ki so se izkazali z navijanjem za naše
športnike. Vse obiskovalce in športne
udeležence pa je na koncu čakala še
pogostitev.
Občinskemu odboru SDS Šentjur
iskreno čestitamo k uspešni izvedbi letnih
športnih iger in osvojitvi pokala SDS kot
najboljše ekipe na igrah.
Naša športna ekipa SDS Vojnik pa
je s svojim rezultati presegla pretekle
rezultate, zato še enkrat ob tej priložnosti
vsem našim športnikom iskreno čestitam.
Milan Dečman,
predsednik OO SDS Vojnik
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Planinski kotiček
Srečanje zakoncev jubilantov v Vojniku

Društva
PLANINSKI KOTIČEK

EN RASTE

druščina zberemo
os je bilo že deseto
z diplomirano
nar. Z veseljem se
am da marsikateri
zdravilnih zelišč.
ši in nam kakšen
ilni čajček prav
beremo in gremo
Tako kot vsako leto, so se tudi letos na prvo nedeljo v juniju,
volje. Le6.kaj
6. bi
2010, srečali zakonci jubilanti pri sveti mašo v cerkvi
h rožic ne
bilo!
Svetega Jerneja v Vojniku. Njihove obletnice so segale od 10 do
udi, ki so60zaradi
let. Seveda si vsi pari zaslužijo iskrene čestitke, slednji pa še
rajšani, saj
nam 					
posebej.
Milena Jurgec
						
Foto: Uroš Jurgec
in dobro voljo.
Jožica G.

Pohod na Šentjungert je ponovno potrdil, da je zares
tradicionalen in množično obiskan. Udeležujejo se ga sosednja
društva, društva iz vse Slovenije, presenetijo pa nas tudi
pohodniki, ki so v Sloveniji na oddihu oz. dopustu. Občudujejo
lepoto tega dela Štajerske, se veselijo ob srečanjih s prijatelji ali
pa se stkejo nova znanstva.

OBISKALI SMO ANO SKAZA V ŠPESOVEM
DOMU V VOJNIKU
ALA VAM!

nskem septembru
anega in povsem
arne cerkve Sv.
smo projekt po
o zaključili šele
letnega projekta,
« blizu 200.000
o denar zbirali s
i vseh faranov,
sko nedeljo letos
spomnili botrov.
V mesecu maju 2010 so predstavniki Krajevne skupnosti
Srečanje Meddruštvenih odborov Savinjske regije je bilo
novo in povišanje
Frankolovo, Komisije za socialna vprašanja, skupaj s
letos
na Uršuli. Žal je bilo pohodnikov in društev manj, kot bi
e sadove, saj
smo
predstavnico
Župnijske Karitas dne 4. maja 2010 obiskali
si
želeli.
Predsednica Manja Rajh je predstavila delo MDO S ter
klesali imena
21 krajanko Ano Skaza v Špesovem domu v Vojniku, ki je
starejšo
čestitala
PD Dramlje za obletnico delovanja. Planinsko društvo
5 zlatih botrov,
po 90 let. Ob njenem rojstnem dnevu z zavidljivo številko
dopolnila
Vojnik
je
zastopalo zadovoljivo število članov.
svojimi prispevki
smo ji čestitali in obljubili, da se naslednje leto spet oglasimo in
in prostovoljnega
se poveselimo.
Zaradi slabega vremena, s katerim nam je narava v zadnjem
otrebnih sredstev.
času
postregla, nismo izpeljali izleta na Krvavec ter na Volovjo
Ines
Novak
obrotnike daroval
reber.
Prav je, da se ob pripravi na pohod ali turo ozremo na
er siceršnji vodja
vreme
in pomislimo na varnost v takih razmerah v gorah. Gre
stnik. Slovesnost
15.
OKTOBER
– vseh,
DANkiKMETIC
za
varnost
se nam pridružite na naših izletih in pohodih.
etinem domu ob
pa so poskrbele
V VitanjuBili
je bila
oktobra
že petič
smo18.tudi
na Veliki
planini. Pohod je pripravila Mojca, ki
ane je prevevalo
slavnostna jeprireditev
ob
dnevu
kmetic.
vodja
mladinskega
odseka.
Vabimo srednješolce in študente,
a znani rek: »V
Društvo kmečkih
žena
LIPA iz Vitanja
da se nam
pridružijo!
je pripravilo bogat kulturni program, na
katerem je sodelovalo
tudi naše…Društvo
In še zanimivost
nečemu že samo
kmetic META. V želji po povezovanju
dobro. In odsev
in prijateljevanju
njimi
je bilo
Miniliz so
časi,nam
ko so
bile gore, soteske ter navpične stene
njajo frankolovski
vsem zelo lepo.
rezervirane
le
za
redke
izbrance.
Sedaj so poletne aktivnosti, kot
ri, HVALA VAM
so
gorništvo
(ferate),
soteskanje
in plezanje, lahko dostopne. V
judi.
Veronika
Marguč
Trenti – Bovec
ponujajo
edinstvene poletne izkušnje: soteskanje,
Sonja Jakop
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Planinski kotiček
gorništvo (via ferata), športno plezanje in druženje ob Soči,
zanimivo predavanje, test najnovejše gorniške opreme … Pa
vendar bomo veseli vaše udeležbe na naših izletih:
1. Lavantalske Alpe – Zirbitzkogel /2396 m/, 10. 7. 2010;
2. Montaž – Julijske Alpe /2754 m/, 7. 8. 2010;
3. Hafner, 21. 8. 2010;
4. Kokarje–Farbanca–Čreta–Vransko /944 m/, 11. 9. 2010;
5. Sv. Trojica, obrobje Javornikov /1123 m/, 25. 9. 2010.

zahvaljujemo. Po malici smo imeli še nekaj prostega časa za
igro. Kar prehitro je minil in morali smo se počasi odpraviti
nazaj. Pot je bila na nekaterih mestih zahtevna, vendar smo jo
vsi uspešno premagali, saj smo si že pridobili nekaj izkušenj.
Tudi nazaj smo se odpeljali z vlakom, kar je bila lepa izkušnja,
saj so se nekateri peljali prvič. Polni navdušenja smo se vrnili v
Celje, kjer so nas že čakali starši.
Mojca Podjavoršek

PLANINSKI POHOD – OKREŠELJ
V soboto, 22. 5. 2010, smo se mladi planinci iz POŠ Šmartno
odpravili na planinski izlet na Okrešelj. Z avtobusom smo se
odpeljali do Logarske doline, kjer smo si nadeli nahrbtnike in
vzeli pot pod noge. Kmalu smo prispeli do slapa Rinke; seveda
ni šlo brez skupinske fotografije.

V PD Vojnik smo uredili SMS poštarja. Člane o aktivnostih,
pohodih in izletih obveščamo prek SMS sporočil. Tiste člane,
ki ob vpisu niste posredovali svoje številke, kamor bi lahko
obvestila pošiljali, vabimo, da nam jih zaupate.
Želimo vam lepe počitnice, varen korak, mnogo doživetij in
občudovanj gora!

Zvonka Grum
Foto: Rajko Sentočnik, ml.

PLANINSKI POHOD – DOM NA BOČU
Na toplo sobotno jutro, 12. 6. 2010, smo se planinci iz POŠ
Šmartno v Rožni dolini odpravili na zadnji planinski pohod v
tem šolskem letu. Odločili smo se obiskati planinski dom na
Boču. Zjutraj smo se dobili na železniški postaji v Celju, od
koder smo se z vlakom peljali do Poljčan.

Pot smo nadaljevali peš do Zgornjih Poljčan in do vznožja
Boča. Pred vzponom smo se še dobro okrepčali in polni
navdušenja vzeli pot pod noge. Čeprav je bilo vreme zelo toplo,
sta nas hladila veter in senca gozda, po katerem smo spoznavali
tudi drevesne vrste. Hodili smo namreč po gozdni učni poti.
Ko smo prišli do doma, smo se najprej malo spočili, nato pa
je prijazna gospa Natalija Mažič poskrbela, da smo se nasitili s
toplimi hrenovkami in paradižnikom, zato se ji še enkrat najlepše

Nato pa nas je pot peljala po lepi, a za nas kar zahtevni poti.
Na srečo smo zraven vzeli dovolj izkušenih planincev, ki so
nam pomagali in skrbeli, da smo se počutili varne. Zato se jim
še enkrat prav lepo zahvaljujemo. Po uri in pol smo prispeli na
Frischaufov dom na Okrešlju. Tam smo se odpočili, se pogreli
ob topli peči in se najedli. Naš vodič nam je pokazal smeri neba,
povedal, kateri vrhovi nas obkrožajo in nam razkazal postajo
žičnice. Na poti nazaj smo se ustavili še pri spominskem kamnu,
kjer smo se z minuto molka spomnili planincev, ki so v teh
gorah izgubili življenje. Sledil je najzabavnejši del – kepanje
sredi maja. Čeprav smo ob kepanju zelo uživali, smo se morali
počasi odpraviti nazaj v dolino.
Na poti smo se še odžejali pri izviru Savinje in še pravočasno
prispeli do avtobusa. Zakaj pravočasno? Ker je začelo po nekaj
kilometrih vožnje deževati. Polni dobre volje smo se vrnili nazaj
v Celje, kjer so nas že čakali starši.

Mojca Podjavoršek
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MAJSKI KROG 2010
PETO KOLESARSKO DRUŽENJE
Majski krog 2010, kolesarsko druženje, so v nedeljo, 23. maja,
že petič zapored v sodelovanju z agencijo Studio Trg pripravile
občine Celje, Vojnik, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore in Žalec.
Iz šestih občin se je po različno dolgih trasah peljalo 1012
kolesarjev in kolesark, s skupnim ciljem pred nakupovalnim
središčem Citycenter Celje. Najstarejša udeleženka je bila
stara 83 let, najmlajši, ki je samostojno prevozil pot, štiri leta,
najštevilčnejša družina, ki je zakolesarila v Majski krog, pa je
štela pet članov.

Udeležence je pozdravil župan Občine Vojnik,
Beno Podergajs
osrednje slovenske zveze za športno rekreacijo. 120 udeležencev
je pokazalo veliko dobre volje, prijateljskega vzdušja in
športnega duha ter tako prispevalo svoj delček k nepozabnemu
doživetju 4. DNEVA ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE.

Štart kolesarjev izpred Občine Vojnik
Tradicionalna prireditev Majski krog je potekala uspešno,
organizatorji so z izvedbo zadovoljni. Po različno dolgih
stranskih poteh šestih občin je uspešno kolesarilo več kot 1000
ljubiteljev rekreativnega kolesarjenja, med katerimi je bilo
veliko družin. Ugodne vremenske razmere, športno in prijetno
vzdušje so postale stalne spremljevalke te prireditve. Za varnost
in označitev prog je bilo ustrezno poskrbljeno. Glavne skupine
kolesarjev so spremljala spremljevalna vozila, poleg njih pa so
za varnost skrbeli reditelji na motornih kolesih in kolesih ter
policisti. Namen kolesarskega druženja je aktivno preživljanje
prostega časa, spoznavanje okolice in spodbujanje zdravega
načina življenja.
Majskemu krogu zagotovo sledi šesto kolesarsko druženje v
maju 2011 – ker kolo je zakon!

Andrej K.

DAN ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE V VOJNIKU
Športno-družabna prireditev ljubiteljev športne rekreacije in
narave se je odvijala v soboto, 5. junija, v prekrasnem vremenu,
prijetnem okolju in pestri ponudbi programov turističnih,
športnih in kulturnih društev v Občini Vojnik.
Občina Vojnik in društva so poskrbela za topel sprejem,
sproščeno vzdušje in dobro počutje vseh udeležencev
tradicionalnega srečanja Športne unije.
Srečanje je bilo namenjeno druženju, športnim aktivnostim
in medsebojnemu spoznavanju delovanja posameznih članic
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Člani unije so prisluhnili besedam župana, ki jim je
predstavil našo občino
Posebno zahvala je namenjena vsem članom društev, ki so
poskrbeli za različne športne aktivnosti in organizirane pohode
s pokušnjo domačih dobrot. Zahvaljujemo se tudi Godbi na
pihala iz Nove Cerkve in ansamblu Te pa te s Frankolovega za
popestritev kulturnega programa.
Ines Novak
Slika: Jure Vovk

Šport
MAYDAY 2010

24. 7. 2010 – TURNIR V NOGOMETU NA TRAVI
Dne 29. 5. 2010 smo organizirali 1.
majske igre nasploh v Celju in bližnji
okolici. Prijavilo se je vsega skupaj
24 tekmovalcev oz. 8 ekip po 3 člane.
Pomerili so se v 6 različnih igrah.

Po končanih igrah pa se je začel odvijati koncert v Švic-u.
Nastopili so Kronika, Soul of discretion in pa GZ feat. Sergeia
and Tjaša. Vse skupaj je izpadlo kot eden boljših vojniških
žurov in mladina si bo ta dan zagotovo zapomnila. Naslednje
leto ob istem času pa ponovno majske igre in upajmo, da bodo
postale tradicionalne za občino Vojnik in Švic. Še enkrat bi se
zahvalil vsem skupinam za odličen nastop in vsem ostalim, ki so
pomagali, da je dogodek uspel.

SP V NOGOMETU 2010
V Švic-u smo se zelo dobro
pripravili na SP v nogometu. Na teraso
smo postavili velik TV-zaslon, pred
kratkim pa smo dobili še avtomat
za športne stave, tako da lahko tudi
stavite za vaše favorite. Ob tekmah
slovenske reprezentance je v Švic-u bujno navijala 60-glava
množica. Vabljeni na ogled tudi ostalih tekem! Pestro pa bo v
finalu 11. 6. 2010, ko imamo pripravljene različne igre z žogo
in lepe nagrade, zato vsi strastni navijači nogometa vabljeni na
nogometni spektakel v Švic Vojnik.

TEMATSKI ROJSTNI DNEVI ZA OTROKE
Zelo priljubljeno je postalo v Švic-u
praznovanje rojstnih dnevov za
otroke. Priljubljeni so predvsem zaradi
športnih aktivnosti, ki jih pripravljamo,
in našega klovna, ki zabava otroke.
Zanje je vedno lepo poskrbljeno, saj
jim nudimo varnost ter razigranost. Prisrčno vabljeni vsi starši,
ki ne veste, kje bi vaš otrok praznoval rojstni dan! Otrokom bo
zabavno, vi pa boste imeli nekaj časa za oddih.

DOGODKI V MESECU JULIJU V ŠVIC VOJNIK
9. 7. 2010 – HIP-HOP EVENT

Vabljeni na nogometni turnir (5+1), ki se bo odvijal v Švic
Vojnik od 15.00 dalje.
Prijavnina: 20 €/ekipa.
Prepovedana uporaba profesionalnih nogometnih čevljev!
Prijave zbiramo do 23. 7. 2010 v Švic Vojnik ali na
tel: 040 922-666 (Mitja).
Lepe nagrade!!

31. 7. 2010 – POOL PARTY
Vabljeni na Pool party v Švic Vojnik! Od 18.00 dalje nas bo
zabaval DJ v house ritmih. Turnir v odbojki. In še in še …
Vabljeni v kavarno Švic Vojnik, kjer vas v prijetnem ambientu
postreže prijazno osebje. Vsak petek in soboto so tukaj odlični
žuri do jutranjih ur. Švic je postal mesto, kjer se zbira vsa
mladina iz Vojnika in okolice, lahko tudi rečemo, da postaja
pravi mladinski center, kjer je prostor, da se predstavljajo mladi
talenti na različnih področjih. Je tudi odličen kraj za mlade
družine, ker se otroci zelo radi igrajo na igralih, postavljenih
pri objektu. Kraj, kjer se zbirajo mladi in pa malo starejši za
klepet in igro squasha, namiznega tenisa, namiznega nogometa,
speedmintona ali biljarda.
Mitja

GORELO JE TUDI NA RAKOVI STEZI
Po več letih smo na predvečer prvega maja kres prižgali tudi
vaščani Rakove Steze. Plamen je zagorel s prvo vžigalico, v hipu
zajel suho dračje in se razrasel v zares veličasten ogenj, ki je
gorel vse do jutra.
Za varnost so poskrbeli gasilci PGD Frankolovo, za dobro
voljo pa vsi udeleženi. Po večerji smo se najprej zavrteli ob
zvokih izvrstnih mladih muzikantov, dvojčkov Gregorja in
Nejca Pušnika, nato pa nas je z obiskom razveselila še slovita
Joškova banda s svojimi zanimivimi instrumenti in zvrhanim
košem iskrivega humorja. Ob vinu in prijetnem pogovoru se je
večer kar naenkrat prevesil v noč. Ko je nad nami vzšla luna,
smo klopi pomaknili bliže k ognju, starejši so začeli obujati
spomine, nekoliko mlajši pa smo z zanimanjem prisluhnili. Bil
je čudovit večer. Vsem še enkrat hvala za pomoč pri organizaciji
in za prijetno druženje!

Vljudno vabljeni na Hip-hop event
v Švic Vojnik! Premiera videospota
talentiranega vojniškega raperja GZja, Z mano. Videospot je bil sneman
v Vojniku in okolici. Koncert GZ-ja v
sodelovanju z glasbeniki iz celjskega
okoliša (All in, Freddy 14, Sergeia, Tjaša, Mato ….)

17. 7. 2010 – PIŽAMA PARTY
Vabljeni na najbolj odštekan žur v Vojniku! Vstop po 21.00 bo
možen samo v pižami. Za dober žur bo poskrbel DJ. Akcijske
cene pijač. Najbolj odštekane pižame bodo lepo nagrajene. To je
žur, ki se ga bo vsakdo še dolgo spominjal!!

Tinka Hernavs
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NK VOJNIK
LIGA SMS VOJNIK 2010
Vrtnarstvo Naglič
Vojnik pizzeria Limbo
Mali Paris
ŠD Frankolovo ŠVIC
Rozntall
Sdm-Rogel
Nirvana-Joly caffe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Terra caffe
Aligatorji
Kmn Marinero
Vojnik pizzeria
Limbo
ŠD Frankolovo
ŠVIC
Rozntall
Mali Paris
Honda Čepin
Vrtnarstvo
Naglič
Šdf partizani
Freddy 69
Sdm-Rogel
Nirvana-Joly
caffe
Borci
F5

:
:
:
:
:
:
:

15

Vojnik, 26. 6. 2010

Rezultati 15. kola
Šdf partizani
Freddy 69
F5
Terra caffe Aligatorji
Honda Čepin
Kmn Marinero
Borci
Vrstni red po 15. kolu

V soboto, 29. 5. 2010, je športno društvo tradicionalno
pripravilo mali nogometni turnir osnovnošolcev v okviru akcije
Športne unije Slovenije – Veter v laseh in krajevnega praznika
Frankolovega.

5:3
8:3
14 : 0
9:4
4:5
3:9
6 : 11

Turnirja so se udeležile štiri ekipe: Katalonci, Lastovke, Rdeče
strele in Pink Panterji.
V zanimivih bojih so se pomerili v ligaškem delu, nato pa še
v polfinalu in finalu.

12

1

2

119 : 71 36(-1)

+48

15
15

11
9

2
2

2
4

121 : 69
105 : 72

35
29

+52
+33

15

9

2

4

90 : 74

29

+16

15
15
15
15

9
8
7
7

1
2
3
1

5
5
5
7

85 : 73
94 : 66
85 : 68
76 : 82

28
26
24
22

+12
+28
+17
-6

15
15
15
15

7
6
3
3

0
1
4
2

8
8
8
10

93 : 83
88 : 88
72 : 88
68 : 102

21
19
13
11

+10
0
-16
-34

15
15

3
0

1
0

11
15

62 : 95
34 : 161

9(-1)
0

-33
-127

Najboljša strelca:
44 – Podrepšek (KMN Marinero),
33 – Be. Verbič (Honda Čepin).
Glavni pokrovitelj lige SMS je SMS BAR, Arclin 21,
Petra Senker, s. p.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Šmartno
Roal biro
Črički
Vojnik fegy
veterani
Nirvana
Dimy

Rezultati 10. kola
:
Roal biro
:
Črički
:
Šmartno

10
10
10

Vrstni red po 10. kolu
8
0
2
7
2
1
6
1
3

1. mesto – ekipa Pink Panter,
2. mesto – ekipa Katalonci,
3. mesto – ekipa Lastovke,
4. mesto – ekipa Rdeče strele.
Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran igralec ekip
Kataloncev, Blaž Javornik.

Nastopajoče ekipe:
 ink Panter – Žan Mlakar, Žan Pinter, Tomaž Oprešnik,
P
Gregor Senegačnik, Mitja Kroflič.
Katalonci – Dominik Pinter, Blaž Pušnik, Blaž Javornik, Tadej
Javornik, Timi Gregorc, Jaka Krnjavšek.
Lastovke – Alen Mastnjak, Vili Podpečan, Andrej Lozej,
Borut Burič, Grega Špeglič, Klemen Kranjc.
Rdeče strele – Jure Mihelak, Jernej Gorenšek, Dejan Žnider,
Nik Kovačevič, Matevž Potočnik, Marko Videčnik, Timej
Srebot.

Tradicionalni nogometni turnir za prehodni
pokal Frankolovega

2:4
3:7
2:6

60 : 33
64 : 32
66 : 56

24
23
19

+27
+32
+10

10

3

2

5

44 : 44

11

0

10
10

2
0

2
1

6
9

30 : 56
30 : 73

8
1

-26
-43

Športno društvo je v soboto, 5. 6. 2010, pripravilo mali
nogometni turnir članov za prehodni pokal. Turnir poteka v
okviru krajevnega praznika Frankolovo in akcije Športne unije
Slovenije – Veter v laseh. Turnir je potekal na visoki ravni in
medobčinskem nivoju.
Turnirja so se udeležile ekipe: Mladi Frankolovo, Švic
Frankolovo, Partizani Frankolovo, Holcpikerji Zreče, Padalci
Slovenske Konjice, Mali Pariz Nova Cerkev, Aligatorji Celje,
Alko United Štore.
Vrstni red: 1. mesto – Holcpikerji
2. mesto – Aligatorji
3. mesto – Mali Pariz

Najboljša strelca:
22 – Žafran (Roal Biro),
17 – Kroflič (Črički).
Glavni pokrovitelj veteranske lige MC je Bistro,
Pizzeria in Avtopralnica MC, Celjska c. 3, Vojnik.

OgledalO 4/76

Vrstni red:

Marko Kodela,
predsednik ŠD

VETERANSKA LIGA MC VOJNIK 2010
Vojnik, 15. 6. 2010
Dimy
Nirvana
Vojnik Fegy veterani

Tradicionalni turnir osnovnošolcev
Frankolovega – Veter v laseh
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Za najboljšega igralca je bil izbran Damir Močič iz ekipe
Padalci.
Marko Kodela,
predsednik ŠD

Šport
Namiznoteniški turnir za prehodni pokal
Frankolovega
V soboto, 15. maja, je v telovadnici OŠ Frankolovo
namiznoteniška sekcija Športnega društva Frankolovo priredila
tradicionalni turnir v najhitrejši igri z žogo. Malce čez 17.
uro se je turnir v namiznem tenisu tudi uradno začel z žrebom
sodelujočih. Tekmovalci so bili razdeljeni v dve skupini.
Spremljali smo lahko zanimive in izenačene dvoboje. Že tretje
leto zapored pa je prepričljivo zmagal in ugnal vso konkurenco
Alex Poropat iz Celja in si s tem prislužil prehodni pokal.
Končni vrstni red:
1. Alex Poropat,
2. Primož Pinter,
3. Boris Podjavoršek.
Naj omenim, da se je igralo tudi na dveh novih mizah, ki jih je
pred kratkim nabavila osnovna šola. Gre za pomembno pridobitev
za rekreativno igranje, prirejanje turnirjev in popularizacijo tega
lepega športa med mladimi, predvsem osnovnošolci in dijaki
na Frankolovem in širše. Tako postajajo pogoji za to igro res
idealni.
Vse, ki radi igrate namizni tenis, vljudno vabim, da se nam
pridružite jeseni, ko bomo ponovno začeli z rekreacijo. Se
vidimo! Več informacij na tel. št. 031 880-559 /Marjan Čretnik/.
Primož Pinter

Veter v laseh bo zapihal tudi na Dobrni
Mladinski klub Dobrna (MKD) se tudi letos s sloganom ˝Veter
v laseh, šport je življenje, s športom proti drogi˝ pridružuje
športno družbeni akciji, ki je potekala na vseh koncih Slovenije.
Športna akcija Veter v laseh je tudi letos potekala na igriščih
Osnovne šole Dobrna v nedeljo, 30. maja, s pričetkom v
dopoldanskih urah.
Z akcijo mlade opozarjamo na škodljivost vseh vrst odvisnosti
in jih spodbujamo k zdravemu športnemu življenju. Predvsem
pa jim ponujamo drugačen pogled na življenje: športno aktiven,
naravi prijazen, vesel, sproščen, dinamičen, solidaren … skratka
– prevetren. Letos so se udeleženci Vetra v laseh preizkusili v
košarki, odbojki na mivki, nogometu in rolanju. V času celotne
prireditve se na prizorišču ni točilo alkoholnih pijač.
Posebna gostja prireditve na Dobrni je bila judoistka Lucija
Polavder, ki je najboljšim trem posameznikom oz. ekipam v
posameznih športnih aktivnostih in starostnih skupinah podelila
medalje in diplome.
Špela Pavlin
mk.dobrna@gmail.com
www.mk.dobrna.si

Podpora projektu BUČKE 2010
V tekočem letu je ob podpori MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN
ŠPORT – URAD RS ZA MLADINO stekel projekt BUČKE 2010
ali KULTURNA INFO TOČKA ZA MLADE 2010. Naš namen
je podpirati in informirati mlade: srednješolce v Savinjski
regiji, študente Fakultet v Savinjski, Pomurski in Podravski
regiji in nasploh mlade do 29 let. Program smo razdelili na pet
prednostnih področij, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo:

Prostovoljno mladinsko delo
Mlade želimo vzpodbuditi k večjemu udejstvovanju na način
prostovoljnega dela za področje kulture, kulturne dediščine
in turizma. Ustanavljamo neformalni klub BUČKE, ki bo
včlanjeval mlade prostovoljce in jim omogočal usposabljanje.
V začetku meseca februarja smo odprli KULTURNO INFO
TOČKO KIT, ki je informacijsko dostopna vsem mladim.

Informiranje in svetovanje za mlade
Mladim nudimo 48-urni servis, kjer preko spleta odgovarjamo
na vsa zastavljena vprašanja. Prav tako urejamo posebne številke
spletnega časopisa AMVZETA in nudimo brezplačni dostop do
interneta E-BUČKE v Kulturni info točki.

Sodelovanje, aktivno državljanstvo
Mlade informiramo o njihovih pravicah in dolžnostih ter
priložnostih, da jih navdušimo nad družbenim delom ter
prepričamo, da postanejo aktivni državljani. V ta namen smo
razvili spletno orodje BUČKA SI–e, model plana osebnostnega
razvoja.

Socialna integracija mladine z manj priložnostmi
V naš projekt želimo vključiti mlade, ki so brez zaposlitve, zato
še naprej sodelujemo z ZAVODOM RS ZA ZAPOSLOVANJE,
PUM Celje kot tudi z drugimi podpornimi organizacijami.
Mladim predstavljamo različne oblike možnosti zaposlovanja,
predvsem na neprofitnem področju, s poudarkom na kulturnem
področju.

Neformalno izobraževanje in usposabljanje za
mladinsko delo
Za mlade organiziramo javne okrogle mize, kjer ozaveščamo o
možnostih neformalnega izobraževanja. Naš namen je, da mlade
na zanimiv način vključimo v projekte, ki zajemajo področje
kulture, kulturne dediščine in turizma.
Urša Holcinger
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PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK
JULIJ
Sobota,
17. julij
ob 17.00
ob 20.00

PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V LEMBERGU S HITROSTNIM TEKMOVANJEM.
GASILSKA VESELICA z ansamblom BRATJE POLJANŠEK.

Nedelja,
18. julij

31. SPOMINSKI POHOD NA KOMELJ; organizira: ZB za vrednote NOB Vojnik - Dobrna
v sodelovanju z Občinama Vojnik in Dobrna. (Informacije: Andreja Stopar, 031 322-639)

Sobota,
24. julij
ob 17.00

ŠPORTNO-ZABAVNA PRIREDITEV S TURNIRJEM V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO na igrišču v
Črešnjicah; prireja: Društvo KUŠT Črešnjice. (Informacije: Matej Štante, 031 339-765)

AVGUST
Sobota,
7. avgust

Pohod na Montaž – Julijske Alpe, organizira: Planinsko društvo Vojnik.
(Informacije: Mirko Blazinšek, 041 685-635)

Sobota,
14. avgust
ali 21. avgust

SPOMINSKA SLOVESTNOST V POČASTITEV PADLIH V II. SVETOVNI VOJNI v Vojniku;
prireja: KO ZB za vrednote NOB Vojnik. (Informacije: Andreja Stopar, 031 322-639)

Nedelja,
15. avgust
ob 10.00

KOLESARSKI VZPON NA STRNADOV TRAVNIK V SELCAH z zbornim mestom pred Gasilskim domom
v Socki; organizira: Športno društvo Socka.
Prijave na dan vzpona ali predhodno sprejema Janez Kotnik, 041 794-329.

Sobota,
21. avgust

Pohod na Hafner, organizira: Planinsko društvo Vojnik. (Informacije: Mirko Blazinšek, 041 685-635)

Nedelja,
22. avgust
ob 8.00

POLETNI KRAMARSKI SEJEM s prikazom etnološke dediščine – OGLARSTVO v parku na Frankolovem;
prireja: Društvo TALON Frankolovo. (Informacije: 041 203-213, Nada Kužner)

Sobota,
28. avgust
ob 19.00

7. ROCK ŽUR v parku na Frankolovem. Nastopali bodo: skupina NUDE in predskupine: KRONIKA, SOUL
OF DISCRETION in ostali; prireja: Mladinsko društvo Frankolovo. (Informacije: Jakob Jakop, 031 745-097)

Nedelja,
29. avgust
ob 17.00

HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE V SOCKI; prireja: Prostovoljno gasilsko društvo Socka.

SEPTEMBER
Nedelja,
5. september
ob 14.00

NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE NA GRADU LEMBERG s kulturnim programom in prikazom domače
obrti; prireja: Turistično društvo Nova Cerkev.

Sobota,
11. september

POHOD PO POTEH XIV. DIVIZIJE Socka-Senegaški mlin-Selce-Lindek-Frankolovo;
organizira: KO ZB za vrednote NOB Frankolovo.

Sobota,
11. september

Pohod na Kokarje-Farbanca-Čreta-Vransko, Zg. Savinjska dolina;
organizira: Planinsko društvo Vojnik. (Informacije: Mirko Blazinšek, 041 685-635)

OKTOBER
Petek,
1. oktober

SLAVNOSTNA SEJA PGD VOJNIK ob 130-letnici delovanja, v prostorih OŠ Vojnik;
prireja: Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik.

Sobota,
2. oktober

PREVZEM NOVEGA GASILSKEGA VOZILA in GASILSKA VESELICA na igrišču v Vojniku;
prireja: Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik.

Ponedeljek,
4. oktober

OBČINSKI PRAZNIK OBČINE VOJNIK s slavnostno sejo OS Občine Vojnik in osrednja slovesnost ob
prazniku Občine Vojnik.

Sobota,
9. oktober

Pohod na Ratitovec – Julijske Alpe; organizira: Planinsko društvo Vojnik.
(Informacije: Mirko Blazinšek, 041 685-635)

Sobota,
16. oktober

KOSTANJEV PIKNIK in pohod ob prazniku Občine Vojnik; organizira: Planinsko društvo Vojnik.
(Informacije: Mirko Blazinšek, 041 685-635)
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Vsak glas šteje, volitve so pred vrati

Dragi sokrajani, sedaj pa na vola!

Dialog - strategija, kaj vemo

Kje so tiste stezice, ki so včasih bile...

»Veš, Milan me po navadi spremlja, v Vojnik
mi pa povsem zaupa!«

Le kdo bi brez nas sadil drevje?!
Kako prija malica

Slavnostno odprtje prostorov Karitas

Zdaj smo pa res vse pogasili

Tako, dovolj
imajo prednosti!
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